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NÁVRH   NA   UZNESENIE

Uznesenie č.__/2010

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. a II. 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, pričom pri vyhodnotení uznesení za rok 2008 proces vyhodnocovania je konečný, vzhľadom na uplynulé lehoty platnosti Uznesení v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina. 

Uznesenia sú vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany vedúcich zamestnancov príslušných vecných odborov, ktoré sú náhodným výberom preverované zo strany ÚHK. Možno konštatovať, že 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. a II. polrok  2009. 
Taktiež je uvedené stanovisko HK a dôvody k termínu na predloženia Správy o kontrolnej činnosti hlavného za  rok 2009. 



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 –  splnené
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 – splnené 
k Návrhu na prevod výkonu správy parkoviska spolu s parkovacím zariadením pred budovou MsÚ
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
Zmluva o výkone správy 138/právne/2009  zo dňa 30.04.2009. 

Uznesenie č. 23/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev. č. 251/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 302,80 € (znalecký posudok na cenu 160 € + cena za znalecký posudok 142,80 €). 

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 – splnené
Kúpna zmluva 200/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 5 500 €. 

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
Zmluva nie je uzatvorená – žiadatelia zatiaľ nepožiadali o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

Uznesenie č. 29/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 172/právne/2009  na cenu 12 360,– €  zo dňa 30.06.2009.  

Uznesenie č. 30/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva nie je uzatvorená- žiadateľ nepožiadal o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

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
Zmluva nie je uzatvorená – žiadateľ zatiaľ nepožiadal o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

Uznesenie č. 34/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – zrušené uznesením 97/2009

Uznesenie č. 35/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva nie je uzatvorená – žiadatelia nepožiadali zatiaľ o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

Uznesenie č. 36/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva nie je uzatvorená – objednaný znalecký posudok, znalcom  ešte nie je  dodaný.  

Uznesenie č. 37/2009 – k Návrhu na 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
Zmluva nie je uzatvorená – žiadatelia nepožiadali o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

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 uzatvorená nebude – nesúhlas s kúpnou cenou 

Uznesenie č. 41/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva pravdepodobne nebude uzatvorená – nesúhlas s kúpnou cenou. 

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 - splnené
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
1 výtlačok Dodatku k zriaďovacej listine je založený na Odbore právnom a majetkovom MsÚ v Žiline

Uznesenie č. 44/2009 - splnené
k Voľbe prísediacich Okresného súdu Žilina

Uznesenie č. 45/2009 – v plnení
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:
Jediný akcionár, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijal rozhodnutie o znížení základného imania spoločnosti na výšku 25 000 €, a to vzatím akcií jediného akcionára z obehu v súlade s ustanovením § 213 Obchodného zákonníka. Taktiež sa zrevidovali a zaktualiovali niektoré ustanovenia doteraz platných stanov spoločnosti. Následne budú tieto skutočnosti zaznamenané do obchodného registra. 

Uznesenie č. 46/2009 – v plnení
K  Personálnym návrhom v MsHK Žilina, a.s.
Plnenie: 
Jediný akcionár, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijal v súvislosti s plnením uznesenia č. 45/2009 aj rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti, ktorou sa zvýšil počet členov predstavenstva na 5 a zároveň rozhodol o vymenovaní dvoch ďalších členov predstavenstva.

Uznesenie č. 47/2009 – v plnení
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. Konečný odpočet splnenia tohto uznesenia bude spracovaný pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2009. 

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 – splnené 
k Prevodu akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Uznesenie č. 52/2009 –  Schvaľuje - v plnení
k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:
Uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 283/2009 zo dňa 20.10.2009  a Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 207401-2 zo dňa 3.12.2009. 

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 – v plnení
ku Koncepcii rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení
Plnenie:
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli v štádiu riešenia, avšak sú závislé na  finančných záležitostiach, ktoré je potrebné systémovo riešiť – boli súčasťou  návrhu Rozpočtu na rok 2010. Toho času nie je možné túto záležitosť riešiť a dokončiť  - vzhľadom na situáciu v oblasti schvaľovania rozpočtu na rok 2010. 

Uznesenie č. 55/2009 - zrušené uznesením č. 83/2009 s prijatím nového  textu znenia uznesenia  
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“

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“
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. Alokované zdroje boli už prerozdelené, z toho titulu neboli zverejnené nové výzvy – možný predpoklad uchádzania sa je v prípade novej alokácie finančných prostriedkov v rámci operačného programu na MVRR SR.  

Uznesenie č. 57/2009 - zrušené uznesením č. 84/2009 s prijatím nového textu znenia uznesenia
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“
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“
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. Alokované zdroje boli už prerozdelené, z toho titulu neboli zverejnené nové výzvy – možný predpoklad uchádzania sa je v prípade novej alokácie finančných prostriedkov v rámci operačného programu na MVRR SR.  

Uznesenie č. 59/2009 – zrušené uznesením č. 82/2009 s prijatím nového textu znenia uznesenia
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“

Uznesenie č. 60/2009 – k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev. č. 238/2009 zo dňa 30.06.2009 (znalecký posudok na cenu 2 450 € + cena za znalecký posudok 148,75 €). 

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 – splnené
Kúpna zmluva 199/právne/2009 na  1 750,-  €  zo dňa 30.06.2009. 

Uznesenie č. 63/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina - splnené
Kúpna zmluva 233/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 34 646,78 € (znalecký posudok na cenu 34 468,28 + cena za znalecký posudok 178,50 €).  
Spolu aj uznesenie 100/2009 zo dňa 29.06.2009. 

Uznesenie č. 64/2009 - kNávrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Kúpna zmluva zatiaľ neuzatvorená – žiadatelia požiadali o zníženie kúpnej ceny – nesúhlas 
Pravdepodobne kúpna zmluva nebude uzatvorená.  

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. 
Kúpna zmluva 359/2009 zo dňa 28.05.2009 na 3 798.30 € (114 427,58 Sk) 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu do 3 mesiacov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 67/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Kúpna zmluva neuzatvorená – objednaný znalecký posudok – ešte nie je dodaný. 

Uznesenie č. 68/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 319/právne/2009 na 5 360,– € zo dňa 30.06.2009. 

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 – splnené
Kúpna zmluva 147/právne/2009 zo dňa 07.07.2009 na 3 685 € 

Uznesenie č. 73/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 245/právne/09 na celkovú kúpnu cenu 49 800 € zo dňa 28.08.2009 – návrh na vklad Správou katastra.  

Uznesenie č. 74/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina –  splnené
Kúpna zmluva 209/právne/2009 zo dňa 25.06.2009 na celkovú kúpnu cenu  21 150 € . 

Uznesenie č. 75/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Kúpna zmluva zatiaľ neuzatvorená – žiadateľ zatiaľ nepožiadal o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

Uznesenie č. 76/2009 – splnené podmienky naplnenia aj čerpania – proces ukončený - splnené
k Návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky v meste Žilina


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 – Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti – úlohy splnené
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


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 – Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy                                



z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2009


Uznesenie č. 77/2009 – Berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 78/2009 – splnené a plán je v plnení
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009

Uznesenie č. 79/2009 - naplnené
k Správe o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne v Žiline za obdobie 1.1.2008 - 31.12.2008

Uznesenie č. 80/2009 - Schvaľuje
k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2008

Uznesenie č. 81/2009 – úkony pre naplnenie uznesenia splnené
k Návrhu na poverenie výkonom funkcie sobášiaceho

Uznesenie č. 82/2009 – splnené
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“
Projekt bol v schvaľovacom konaní úspešný - schválené

Uznesenie č. 83/2009 - splnené
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“ 
Projekt bol v schvaľovacom konaní úspešný - schválené

Uznesenie č. 84/2009 - splnené
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“
Projekt bol v schvaľovacom konaní úspešný - schválené

Uznesenie č. 85/2009 - splnené
k Návrhu zmluvy o výkone vo verejnom záujme


Uznesenie č. 86/2009 – Schvaľuje – v riešení
k Návrhu na vysporiadanie pozemkov pod trolejbusovým depom
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	postup vysporiadania pozemkov pod areálom trolejbusového depa Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o., so sídlom Kvačalova 2 Žilina, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Žilina a nachádzajú sa v tomto areáli, alebo doňho zasahujú,  a to na základe geometrického plánu č. 9/2009 s tým, že dohodnutá  kúpna cena  bude stanovená do výšky ceny znaleckého posudku

Plnenie:
V štádiu príprav zmlúv a rokovaní so zástupcami dotknutých strán. Na najbližšie rokovanie MsZ bude predložená materiál s názvom „Návrh na vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŽ, I. etapa -  schválenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách.

Uznesenie č. 87/2009 – Schvaľuje  - splnené
k Určeniu všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina
Plnenie:
Uznesenie sa realizuje postupne, nakoľko ide o veľký počet pozemkov.
Týka sa to tých  pozemkov,  ktoré  sú  majetkom  mesta  /podľa  aktuálneho  stavu  na liste  vlastníctva/  a pri  ktorých  nie  je  možné zistiť ich skutočnú  obstarávaciu  cenu /t.j.  okrem  tých, ktoré  boli  nadobudnuté  kúpnou,  resp. inou  zmluvou/.  Schválenou hodnotou sa  ocenia  aj  pozemky,  ktoré  nie  sú  majetkovo  vysporiadané  (LV 0),  ale  mesto je  zapísané  v KN  ako  užívateľ na evidenčnom  liste,  tieto  pozemky  nebudú na  majetkovom  účte  031/9 ale  len v podsúvahe  a keď sa niektoré z nich  budú  postupne  vysporadúvať, prepíšu sa na list vlastníctva  mesta,  urobia sa  prevodky na majetkový  účet.  Schválená  hodnota  26,56 € je  v zmysle platnej  vyhlášky  Ministerstva spravodlivosti SR o všeobecnej hodnote  majetku  č.  492/2004, s účinnosťou  od  1.9. 2004.  
Všetky pozemky v evidencii sú  už ocenené schválenou hodnotou.  Pravdepodobne v 47.- 48.  týždni 2009 bude v ISS  aktualizovaný  stav  pozemkov na liste vlastníctva,  ešte  raz  sa  porovná  stav  pozemkov  v evidencii s LV  a následne  sa  predloží  návrh na  precenenie  pozemkov  v účtovníctve  v zmysle  schváleného  uznesenia.
Pozemky  boli  kompletne  všetky  dooceňované,  po aktualizovaní  stavu  LV v programe  ISS  boli  ešte raz  prekontrolované.  V decembri  2009  bol  predložený  návrh  na ich  precenenie   v účtovníctve v členení  podľa  katastrálnych  území, ktorý  bol  zaúčtovaný  podľa  predložených  príloh.  Uznesenie  splnené.

Uznesenie č. 88/2009 – v riešení
k Návrhu na uzavretie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
Plnenie:
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 235/právne/2009 bola uzatvorená dňa 30.06.2009. V týchto dňoch prebieha proces  uzatvárania samotnej nájomnej zmluvy 320/právne/2009. 

Uznesenie č. 89/2009 –  Schválené – projekt v plnení 
k Projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina“  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:
Proces zmluvne uzavretý.

Uznesenie č. 90/2009 –  záver - obsahu petície nebolo vyhovené – v zmysle zadania splnené
k Informácii o petícii proti prekrytiu potoka Všivák
Úloha je splnená - štúdia je objednaná, dohľad nad dokončením spracovania štúdie  je v gescii OHA. 

Uznesenie č. 91/2009 – plniť trvale 
k Návrhu na zvýšenie transparentnosti predaja mestského majetku

Uznesenie č. 92/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 237/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu  7 000  €.  

Uznesenie č. 93/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Bol vyhotovený geometrický plán a zadaná objednávka na spracovanie znaleckého posudku
KZ zatiaľ neuzatvorená. Návrh kúpnej zmluvy zaslaný k vyjadreniu na Žilinskú univerzitu. 

Uznesenie č. 94/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy zrejme nedôjde z dôvodu nesúhlasu s kúpnou cenou. 

Uznesenie č. 95/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 174/právne/2009 zo dňa 16.07.2009 na 53 145 €   

Uznesenie č. 96/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 242/právne/2009 na celkovú kúpnu cenu 3 929,45 € zo dňa 24.08.2009. V súčasnosti je kúpna zmluva na Správe katastra na zápis vkladu.  

Uznesenie č. 97/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší 
uznesenie č. 34/2009

Uznesenie č. 98/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 85/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 6 350 €.  

Uznesenie č. 99/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 100/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 233/právne/2009 zo dňa 3006.2009 na celkovú kúpnu cenu 34 646,78 € (znalecký posudok na cenu 34 468,28 + cena za znalecký posudok 178,50 €).  


Uznesenie č. 101/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Znalecký posudok vypracovaný – zatiaľ zmluva o budúcej kúpnej zmluve nie je uzatvorená. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na Veľký Diel)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti so zapracovaním vznesených návrhov poslancov
k Návrhu VZN, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina



z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 24.08.2009

Uznesenie č. 102/2009 – Berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č. 103/2009 – splnené
k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Žiline

Uznesenie č. 104/2009 – Berie na vedomie
k Správe o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne v Žiline za obdobie 1.1.2008 - 31.12.2008

Uznesenie č. 105/2009 – Berie na vedomie
k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2009 – informatívna správa

Uznesenie č. 106/2009 – Berie na vedomie
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009

Uznesenie č. 107/2009 - Schvaľuje
k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009

Uznesenie č. 108/2009 - splnené
k Návrhu na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina

Uznesenie č. 109/2009 - splnené
k Projektu Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina – skrátenie doby financovania

Uznesenie č. 110/2009 k Návrhu na odkúpenie nehnuteľností – splnené
Zmluva bola podpísaná primátorom mesta Žilina a predsedom ŽSK. 
V súčasnosti je už zapísaný vklad kúpnej zmluvy na Správe katastra Žilina. 


Uznesenie č. 111/2009  k Návrhu na odkúpenie nehnuteľností –  splnené
Kúpna zmluva č. 281/právne/2009 zo dňa 31.08.2009. V súčasnosti prebieha konanie o povolení vkladu na Správe katastra Žilina.   

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti 
k Návrhu VZN o určení názvu ulíc v meste Žilina
Dňa 27. 08. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa 28. 08. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 28. 8. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda 14. 9. 2009 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti 
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
Dňa 27. 08. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa 28. 08. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 28. 8. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda 14. 9. 2009 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009- Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
Dňa 27. 08. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa 28. 08. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 28. 8. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda 14. 9. 2009 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
Dňa 27. 08. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa 28. 08. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 28. 8. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda 14. 9. 2009 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
Dňa 27. 08. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa 28. 08. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 28. 8. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda 14. 9. 2009 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)


z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.10.2009

Uznesenie č. 112/2009 - Predložené na rokovaní MZ konaného dňa 14. 12. 2009 - splnené
k Návrhu na odvolanie Michala Horeckého z funkcie viceprimátora mesta Žilina

Uznesenie č. 113/2009 - Predložené na rokovaní MZ konaného dňa 14. 12. 2009 - splnené
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Uznesenie č. 114/2009 – Berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č. 115/2009 – Berie na vedomie
k Správe o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2008/2009 

Uznesenie č. 116/2009 - Schvaľuje
k Doplneniu tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline o predaj cestovných lístkov prostredníctvom SMS správy Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:  DPMŽ, s.r.o. uzatvorila zmluvu na realizáciu predaja cestovných lístkov prostredníctvom SMS správa so spoločnosťou A-SMS s termínom spustenia najneskôr do 31. 01. 2010. 

Uznesenie č. 117/2009 - Schvaľuje
k Správe o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2009/2010 

Uznesenie č. 118/2009 – Berie na vedomie
k Informatívnej a monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2009

Uznesenie č. 119/2009 – Berie na vedomie
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009 

Uznesenie č. 120/2009 – Pôvodný návrh zamietnutý a schválený nový návrh
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009

Uznesenie č. 121/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, výzva ROP – 3.1b-2009/02 pre projekt „Stavebné úpravy národnej kultúrnej pamiatky – BURIANOVA VEŽA na ul. Horný Val v Žiline“ Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie: Termín na odovzdanie žiadosti o NFP -  20.10.2009 nemohol byť splnený, nakoľko nemohla byť dodaná jedna z povinných príloh- preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti. Žilinská diecéza nesúhlasila s odpredajom predmetnej nehnuteľnosti pre Mesto Žilina. Mesto bolo pripravené na možnosť prenájmu, ktorý má aj zmluvne zabezpečený, a ktorý predchádzajúce výzvy umožňovali. Budeme čakať na ďalšiu výzvu a v prípade, že sa zmenia podmienky výzvy, žiadosť podáme. Neudiali sa žiadne zmeny a nová výzva nebola zverejnená. 

Uznesenie č. 122/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, výzva ROP – 3.1b-2009/02 pre projekt „Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky v meste Žilina – Rosenfeldov palác“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:  Vzhľadom na skutočnosť, že pri registrácii termínu na odovzdanie žiadosti o NFP sme neboli úspešní, žiadosť o NFP bude predložená pri nasledujúcej výzve, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou sa zopakuje a bude zverejnená koncom roka 2009. Výzva koncom roku 2009 nebola zverejnená, predpoklad je začiatok roka 2010. 

Uznesenie č. 123/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Informatizácie spoločnosti, výzva OPIS – 2009/1.2/02 pre projekt „Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:   Žiadosť bola predložená  dňa  30. 11. 2009 na MF SROV.

Uznesenie č. 124/2009  - Pozastavený výkon uznesenia nepodpísaním uznesenia zo strany primátora mesta - z dôvodu rozporu uznesenia so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   Uznesenie č. 130/2009 ruší uznesenie č. 124/2009 prijaté dňa 19.10.2009 na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Uznesenie č. 125/2009 – predložiť možnosti riešenia regulácie potoku Brodnianka a možnosti riešenia vybudovania ihriska v mestskej časti Brodno - splnené


Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	vypracovať samostatné VZN pre problematiku zelene s názvom VZN o tvorbe, správe, údržbe a ochrane zelene
Plnenie: Podľa stanoviska ODaKS úlohu vyplývajúcu z uvedeného uznesenia zabezpečia v 1.polroku 2010
Dňa   22. 10. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa   29. 10. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa   29. 10. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda 13.11. 2009 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Dňa   22. 10. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa   29. 10. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa  29 . 10. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda 13.11. 2009 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN, ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni 
Dňa  22. 10. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa   29. 10. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa   29. 10. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda 13. 11. 2009 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)
 							

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14.12.2009


Uznesenie č. 126/2009 – Berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 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. a II. polrok 2009 

Správu z kontroly – Implementácia VZN k odpadom
Uznesenie č. 127/2009
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá
	odboru dopravy a komunálnych služieb vykonať kontrolu evidencie a platnosti oprávnení pre vyhradené platené parkovanie a pre parkovanie občanov s preukazom ZŤP najskôr na Solinkách a postupne v ostatných častiach mesta v gescii hlavnej kontrolórky v termíne do 31.05.2010

útvaru hlavného kontrolóra vykonať kontrolu plnenia úlohy v bode 1 tohto uznesenia  termíne do 30.06.2010


Uznesenie č. 128/2009 – Schvaľuje 
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky Mesta Žilina na 1. polrok 2010 v znení uznesenia č. 127/2009

	poveruje 

	hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti


Uznesenie č. 129/2009 – Berie na vedomie
k Informatívnej správe o činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2008  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Informatívnu správu o činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2008


Uznesenie č. 130/2009  
k Návrhu na prerokovanie  pozastavenia výkonu uznesenia č. 124/2009 primátorom mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší
	uznesenie mestského zastupiteľstva č. 124/2009 prijaté dňa 19.10.2009 na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline


Uznesenie č. 131/2009
k Návrhu na prerokovanie  pozastavenia výkonu uznesenia č. 124/2009 primátorom mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	v termíne do 30.06.2010 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 Mesin

v termíne do 30.06.2010 zabezpečiť zverejnenie došlých faktúr na mesto Žilina na web stránke mesta Žilina za obdobie 01.01.2007 – 30.09.2007
v termíne do 30.06.2010 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. 131/2009 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
Oznámenie o konaní výberového konania sa uverejní na webovej stránke mesta Žilina v dostatočnom predstihu


Plnenie bodu I. 4.
Materiál s názvom „Návrh na zavedenie elektronických aukcií do procesu verejného obstarávania v podmienkach Mesta Žilina“ bude predložený na 1. rokovanie MsZ v roku 2010.


Uznesenie č. 132/2009 – Berie na vedomie
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	vyhodnotenie pripomienok RNDr. Petra Václavika k „VZN o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina na rok 2010 – k bodu 17. na zasadnutí MZ dňa 14.12.2009“



Uznesenie č. 133/2009 – Schvaľuje
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
konštatuje, že 
	návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 je vypracovaný na základe zmien v príjmovej časti rozpočtu  a záväzných ukazovateľov príspevkovej organizácie

	schvaľuje 

	návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 tak, ako je predložený



Uznesenie č. 134/2009 – Berie na vedomie
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010-2012  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie 
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu  Programový rozpočet  Mesta Žilina na rok  2010-2012



Uznesenie č. 135/2009 - Schvaľuje
k Návrhu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline v roku 2010  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady  v Žiline v roku 2010

Dňa 16. 12. 2009 bol harmonogram zveřejněný  na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta – súlad s § 5 ods. 2 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z.  

Uznesenie č. 136/2009 - Schvaľuje
k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje 
	Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Dňa 21. 12. 2009 primátor mesta podpísal dokument a zároveň bol zaslaný sekretárom komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline


Uznesenie č. 137/2009 - Schvaľuje
k Rokovaciemu poriadku výborov mestských častí mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje 
	návrh na vypustenie slova „však“ z čl. 5 ods. 1 písm. a)
	Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Žilina v znení schváleného návrhu

Dňa 21. 12. 2009 primátor mesta podpísal dokument a zároveň bol zaslaný sekretárom komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 138/2009 – Udeľuje 
k Oceneniu osobností mesta Žilina za rok 2009    Mestské zastupiteľstvo v Žiline
udeľuje
	v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. a) Štatútu mesta Žilina Čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam

JUDr. Ernestovi Žabkayovi
Fedorovi Fridrichovi Ruppeldtovi
	udeľuje

	v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Žilina Cenu mesta Žilina

Ľudmile  Mlichovej 
	v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Žilina Cenu mesta Žilina in memoriam
MUDr. Pavlovi Radosovi

Plnenie:
Ocenenie osobností bude slávnostne odovzdané primátorom mesta dňa 22. 01. 2010 

Uznesenie č. 139/2009
k Návrhu na vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
vymenúva predsedov a členov grantových komisií mesta pre rok 2010
	pre oblasť kultúry
predseda:	Mgr. Anton Šulík, poslanec MZ a divadelný režisér
členovia: 	Ing. Ľubomír Bechný, poslanec a fotograf
		Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D. grafický dizajnér,  pedagóg VŠVU v Bratislave
doc. Pavol Choma akad.mal. vedúci katedry VŠVU Bratislava
Mgr. art. Kamil Mihalov, klavirista, interpret, pedagóg na Katedre hudby v Žiline
		Monika Janigová, žurnalistka
	pre oblasť vzdelávania 

	predseda:	Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec
členovia: 	Mgr. Tomáš Milata, riaditeľ súkromnej obchodnej akadémie v Žiline
	PhDr. Soňa Řeháková, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska
	Ing. Rozália Beníkovská, pedagóg 
	Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline - Závaží
	Mgr. Dušan Grúň, riaditeľ 
	Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline
	pre oblasť športu

predseda:	Daniel Kováčik, poslanec a šéf mládežníckeho futbalu v Žiline
členovia: 	Marián  Meluš, športový novinár v žilinskom týždenníku
		Mgr. Michal Kolárik, športový novinár v žilinskom týždenníku
                     Karel Vlasák, športový pedagóg
                     Roman Budke, poslanec, športový cvičiteľ
                	Peter Tichý, atlét – olympionik
	pre zdravotnú a sociálnu oblasť  

	predseda:	MUDr. Juraj Popluhár, PhD. poslanec a lekár
členovia: 	MUDr. Juraj Vyletelka, poslanec a lekár
		Mgr. Anna Lovritšová, poslankyňa a enviropracovník NP Malá Fatra
		Bc. Mária Vargová, ved. odd. posudkových činností Úradu práce
		MUDr. Karol Orlovský, lekár
		MUDr. Jozef Hudcovský, lekár
		MUDr. Štefan Köhler, lekár
		Mgr. Peter Birčák, riaditeľ Žilinskej diecéznej charity
	pre oblasť prostredie mesta a zeleň 

predseda:	Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt
členovia: 	Ing. arch. Juraj Gallo, poslanec a architekt
			Ing. Blanka Malá, architektka
Ing. arch. Ľubica Koreňová, architektka
Ing. Milan Veliký, riaditeľ divízie doprav. technológie
	pre schvaľovanie inštitucionálnej podpory  

	Daniel Kováčik, poslanec a šéf mládežníckeho futbalu v Žiline
	Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec
Mgr. Anton Šulík, poslanec a divadelný režisér
Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt

Michal Horecký, poslanec a viceprimátor	
MUDr. Štefan Zelník, poslanec
Patrik Groma, poslanec
Mgr. Emília Talafová, poslankyňa
akad. mal. Stanislav Lajda, poslanec
Ing. Ľubomír Bechný, poslanec
Mgr. Anna Lovritšová, poslankyňa


Uznesenie č. 140/2009
k Strategickému dokumentu Lokálna stratégia komplexného prístupu s názvom „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina“ Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje 
	strategický dokument Lokálna stratégia komplexného prístupu s názvom „Sociálna  inklúzia  marginalizovanej rómskej komunity  v meste Žilina“ v rámci  pilotnej priebežnej výzvy LSKxP – ÚSVRK – 2008/1   

	schvaľuje 

	predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Pilotnej výzvy na predkladanie  žiadostí o poskytovanie podpory Lokálnej stratégie komplexného  prístupu uverejnenej Úradom vlády slovenskej republiky – Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre Rómske komunity / kód výzvy LSKxP-ÚSVRK - 2008/01.2 / aktualizovanej v zmysle uznesenia vlády SR č. 431/2009, s názvom „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina“

 zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný   príspevok
	spoluúčasť Mesta Žilina na financovaní projektu LSKxP vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 150 750,00 €
Plnenie:
Žiadosť o NFP pre LSKxP s názvom  „Sociálna inklúzia marginalizovaných rómskej komunity v meste Žilina“ bude preložená do  31. 01 2010 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity.

Uznesenie č. 141/2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší 
	uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 120/2009 zo dňa 19.10.2009 v nasledovnom znení:

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje, aby pri úprave rozpočtu 550 tisíc € bolo alokované (použité) v zvláštnom enviro fonde na environmentálne projekty, pričom sú navrhované zmeny bezpredmetné
	neschvaľuje 

	zmenu rozpočtu mesta Žilina, ktorá bola predložená na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 19.10.2009 (Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009)

	berie na vedomie 

	že finančné prostriedky, predstavujúce príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, Mesto Žilina sústreďuje na samostatnom bankovom účte a tieto finančné prostriedky je mesto povinné (v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.) použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na území mesta



Uznesenie č. 142/2009   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva vytvoriť časový harmonogram schválenia dôležitých dokumentov mesta v roku 2010, ktorý bude obsahovať záväzné termíny prijatia minimálne týchto dokumentov: Územný plán mesta, Dopravný generel, Pasportizácia zelene, Pasportizácia parkovacích miest

Plnenie:
Na základe stanoviska zodpovedných pracovníkov vecne príslušných odborov na zasadnutí MZ – konanom 15. 02. 2009 bude preložený 1 materiál, ktorý bude napĺňať uznesenie č. 142 – 145/2009.  

Uznesenie č. 143/2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	predložiť do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva konkrétny a presný zoznam ulíc, na ktorých sa v roku 2010 budú opravovať cesty, chodníky a rozširovať parkovacie miesta aj s uvedením jednotlivých navrhovaných financií na konkrétne cesty, chodníky a parkovacie miesta

Plnenie:
Na základe stanoviska zodpovedných pracovníkov vecne príslušných odborov na zasadnutí MZ – konanom 15. 02. 2009 bude preložený 1 materiál, ktorý bude napĺňať uznesenie č. 142 – 145/2009.  


Uznesenie č. 144/2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	v súvislosti s použitím finančných prostriedkov získaných zo spoločenskej hodnoty drevín v lokalite Považský Chlmec poveriť príslušný organizačný útvar Mestského úradu v Žiline spracovať do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva štúdiu o náhradnej výsadbe v mestskej časti Považský Chlmec (miestny park, školská záhrada, ovocná alej pri Kysuci a miestny cintorín)

Plnenie:
Na základe stanoviska zodpovedných pracovníkov vecne príslušných odborov na zasadnutí MZ – konanom 15. 02. 2009 bude preložený 1 materiál, ktorý bude napĺňať uznesenie č. 142 – 145/2009.  


Uznesenie č. 145/2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
žiada
	vládu Slovenskej republiky o prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia začatie výstavby diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie – Dubná skala

Plnenie:
Na základe stanoviska zodpovedných pracovníkov vecne príslušných odborov na zasadnutí MZ – konanom 15. 02. 2009 bude preložený 1 materiál, ktorý bude napĺňať uznesenie č. 142 – 145/2009.  


Uznesenie č. 146/2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
zaväzuje
	vedúceho odboru právneho a majetkového, aby na najbližšom mestskom zastupiteľstve podal informáciu o riešení prípadu Kapolka                                                             

Plnenie  
Materiál s názvom „Informácia o riešení prípadu Kapolka“ bude predložený na 1. rokovanie MsZ v roku 2010.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina 
Dňa  16.12. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa 21. 12. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 16. 12. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda   31. 12. 2009 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Dňa 16.12. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa  21. 12. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa  16. 12. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda  01. 01. 2010 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2009  o  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
Dňa 16. 12. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa  21. 12. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 16. 12. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda   01. 01. 2010 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na doplnenie časti 9 Spoločné a záverečné ustanovenia, čl. 19 medzi odsek 2 a 3 v znení:

„Mestský úrad v Žiline zabezpečí, aby termíny zasadnutí škodovej a vyraďovacej komisie (v súlade s čl. 3.5. týchto zásad) ako aj všetkých ďalších výberových komisií týkajúcich sa majetku mesta boli vopred oznámené všetkým poslancom.“
	Všeobecne záväzné nariadenie upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina v znení schváleného doplňujúceho návrhu 

Plnenie:
Text VZN bol v zmysle schváleného uznesenia dopracovaný a v tomto znení zverejnené. 
Dňa  16. 12. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa 21. 12. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 16. 12. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda   01. 01. 2010 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na doplnenie čl. 10 ods. 2 nasledovne: za slová 3,319 € sa dopĺňa  text „/m2 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy“ 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností v znení schváleného doplňujúceho návrhu
Plnenie:
Text VZN bol v zmysle schváleného uznesenia dopracovaný a v tomto znení zverejnené. 
Dňa 16. 12. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa  21. 12. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 16. 12. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda   01. 01. 2010 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na zmenu čl. 10 ods. 3 nasledovne:
„Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v jeho ubytovacom zariadení, doklad o zaplatení, v ktorom okrem iného uvedie evidenčné číslo pridelené správcom dane, počet osôb, počet prenocovaní a výšku dane.“
	návrh na vypustenie  slov „osvedčenie o pridelení“ v čl. 11 ods. 2 a úpravu ďalšieho textu nasledovne: 

„evidenčné číslo k dani za ubytovanie, číslo účtu správcu dane, kde bude daň platiť, variabilný symbol (VS) a konštantný symbol (KS) pre účely platenia dane.“
	návrh na zmenu čl. 5 Sadzba dane nasledovne:

„Sadzba dane je 0,70 eura na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení.“
	Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie v znení schválených pozmeňujúcich návrhov

Plnenie:
Text VZN bol v zmysle schváleného uznesenia dopracovaný a v tomto znení zverejnené. 
Dňa 16. 12. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa  21. 12. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 16. 12. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda   01. 01. 2010 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa
Dňa 16. 12. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa 21. 12. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 16. 12. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda   01. 01. 2010 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	doplnenie čl. 8 o ods. 11 za ods. 10 v znení:
„Pôvodca odpadov v prípade nedopĺňania zberných nádob má právo požiadať mesto Žilina o zmenšenie počtu, alebo veľkosti zberných nádob, alebo zníženie počtu vývozov zberných nádob.“
	vypustenie čl. 8 ods. 6
	Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Plnenie:
Text VZN bol v zmysle schváleného uznesenia dopracovaný a v tomto znení zverejnené. 
Dňa 16. 12. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa 21. 12. 2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 16. 12. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda 01. 01. 2010 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na presunutie písm. b) z čl. 9 ods. 1 do čl. 9 ods. 3 ako písm. d)
zmenu čl. 9 ods. 3 písm. b) nasledovne:
„Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je: potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, príp. pracovná zmluva – originál - na overenie.“
	zmenu čl. 9 ods. 4 nasledovne:

„V prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom.“
	Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina v znení schválených pozmeňujúcich návrhov

Plnenie:
Text VZN bol v zmysle schváleného uznesenia dopracovaný a v tomto znení zverejnené. 
Dňa 16. 12. 2009 bolo na úradnej tabuli vrátane web stránky mesta zverejnené – účasť poslancov a prehľad o hlasovaní na zasadnutí MZ (súlad s § 5 ods. 2 a9 zákona č. 211/2000 Z. z.).
Primátor mesta podpísal Uznesenie a VZN dňa  21. 12.  2009 (súlad s 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.)
VZN bolo zverejnené dňa 16. 12. 2009 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, účinnosť nadobúda   01. 01. 2010 (súlad s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)

Dokumenty – Uznesenie, VZN a rokovacie poriadky boli dňa 22. 12. 2009 zaslané v elektronickej forme všetkým poslancom MZ v Žiline. Ktorí nemajú nahlásení elektronický kontakt – dokumenty boli uložené vo fyzickej podobe do poslaneckej schránky na MsÚ. 		

													
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 - splnené
Kúpna zmluva č. 363/2008 zo dňa 9. 12. 2008		165 355,- Sk  

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

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

Uznesenie č. 13/2008 – Odpredaj  - splnené
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 - splnené 
Kúpna zmluva 171/2009 zo dňa 15.06.2009 

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 - splnené
Zmluva je v riešení  ZP zaslaný Bytterm a. s. k príprave kúpnej zmluvy,  zatiaľ KZ kupujúci nepodpísal.  Menovaný bol telefonicky upozornený na termín. 
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev.č. 231/2009  zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 43 329,84 € (znalecký posudok na celkovú sumu 43 152,09 + cena za znalecký posudok 177,75 €). 

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,-  Sk

Uznesenie č. 131/2008 - Odpredaj – neschválené
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 184/2008- nové uznesenie č. 185/2008

Uznesenie č. 132/2008 - Odpredaj – nebude naplnené
Kúpna zmluva nebude uzatvorená – nesúhlasí s odpredajom JUDr. Čanádyová (Czmabelova ul.). 
Uznesenie č. 133/2008 - Odpredaj  - splnené
Znalecký posudok vo výške 3 087,03 € + fa za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 252,80 €
Kúpna zmluva 143/právne/2009 zo dňa 17.06.2009 na 3 339,83 €

Uznesenie č. 134/2008 - Odpredaj v riešení - prekročená ročná lehota platnosti uznesenia
Zmluva nie je uzatvorená – kupujúci na list nereagoval a nepožiadal o kúpnu zmluvu - 2 x výzva

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 – prekročená ročná lehota platnosti uznesenia
Zmluva nie je uzatvorená – žiadateľ nepožiadal o uzatvorenie kúpnej zmluvy - Výzvy boli zaslané

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 – splnené
Návrh zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Uzatvorená zmluva o záložnom práve  zo dňa 03.04.2009.  
Povolený vklad Správou katastra Žilina zo dňa 19.05.2009 pod č. V-2994/09.  

Uznesenie č. 172/2008 – Odpredaj - splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev.č. 232/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 7 178,50 € (znalecký posudok na celkovú výšku 7000,– € + cena za znalecký posudok 178,50 €). 

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 - splnené
KZ 201/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 2 867,76 €

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  - Zmluva nie je uzatvorená
Žiadatelia neakceptovali kúpnu cenu. 

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 -   Zmluva nie je uzatvorená  
Žiadateľ neakceptoval kúpnu cenu. 

Uznesenie č. 189/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva 168/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 
(plní sa aj uznesenie 57/2006 bod 13/ zo dňa 04.09.2006)

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 predkúpneho práva č. 11/právne/2009 zo dňa 27.1.2009
84 673,28€	( 2 550 400,- Sk)

Uznesenie č. 196/2008 – pozastavený výkon
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 - plnené
Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby 

Uznesenie č. 221/2008 – Odpredaj - splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev. č. 230/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 7 678,50 € (znal. posudok na celkovú výšku 7 500 € + cena za znalecký posudok 178,50 €). 

Uznesenie č. 222/2008 – Odpredaj - splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev. č. 163/2009 zo dňa 28.05.2009 na celkovú cenu 6 378,50 €. (znalecký posudok na 6 200,– € + cena za vypracovanie znaleckého posudku 178,50 €).  

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   - Zmluva nebude uzatvorená
Zmluva nie je uzatvorená – nesúhlasia s vecným bremenom. 

Uznesenie č. 227/2008 – Odpredaj - splnené
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). 
Kúpna zmluva 326/práv./2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú čiastku 3 858,50 €
 
Uznesenie č. 228/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 12/právne/2009 zo dňa 10.2.2009		955,84€

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

Uznesenie č. 230/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva 228/právne/2009 zo dňa 29.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 553,42 € (znalecký posudok na cenu 404,67 € + cena za znalecký posudok 148,75 €).                    

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 - Zmluva nebude uzatvorená
Nastal nový právny stav v zmysle odsúhlaseného nového ROEP pre k. ú. Budatín – je nevyhnutné vyhotoviť nový geometrický plán. Žiadateľ s daným stavom oboznámený.  

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 - Zmluva nebude uzatvorená
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 v rozpracovanosti a riešení, nakoľko Správou katastra Žilina nebol  zatiaľ overený geometrický plán – z titulu bežiacich lehôt v správnom konaní, je potrebné prihliadať na dané skutočnosti. 
Uznesenia z roku 2008 ohľadom odpredajov, nájmov alebo zriadenia vecných bremien boli  splnené, alebo boli splnené úlohy tak, aby mohli byť uznesenia naplnené s výnimkou uznesení, pri ktorých nedošlo k súčinnosti zo strany druhej zmluvnej strany alebo v dôsledku zamietnutia pristúpenia k podpisu zmluvných podmienok, ktoré boli určené uznesením.  
Okrem uznesenia č. 241/2008 – ktoré je stále v riešení s titulu bežiacich lehôt v správnom konaní – na Správe katastra v Žiline je možné vyhodnotiť, že uznesenia roku 2008 ohľadom odpredajov boli naplnené tak ako je uvedené vyššie, tie ku ktorým splnenie nenastalo, lehota na naplnenie v zmysle Zásad hospodárenia uplynula, čím uplynula platnosť schváleného uznesenia, čím je možné ukončiť vyhodnocovanie plnenia uznesení za rok 2008 – predaje – nakoľko stav je konečný. 

