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Návrh uznesenia:


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Berie na vedomie

Informatívnu správu o vecnom odpočte plnenia mimoriadnych úloh primátora  a zástupcu primátora v prvom polroku 2007









































Na základe uznesenia Mestského zastupiteľsva v Žilina č.65/2007  predkladám vecný odpočet plnenia mimoriadnych úloh primátora a zástupcu primátora, ktorý umožňuje schválenie odmeny  primátorovi mesta za náročnosť a kvalitu výkonu funkcie a riešenie iných mimoriadnych záležitostí. 

I.
Primátor Ivan Harman v prvom polroku 2007 sa osobitne venoval a zabezpečoval najmä tieto 
nižšie uvedené úlohy :

-  stabilizácia finančnej situácie mesta,
- vysporiadanie deväťdesiatmiliónového dlhu  mesta po predchádzajúcom vedení mesta do  
   konca mesiaca apríl 2007,
- vytvorenie komplexného systému riadenia stavebných rozhodnutí v súlade s územným  
   plánom a zastavenie živelných rozhodnutí v stavebnom konaní,
-  vytvorenie podmienok pre zriadenie útvaru hlavného architekta,
-  naštartovanie prípravy územného plánu v komplexnom pohľade, vrátane dopravného 
   generelu a starostlivosti o zeleň,
- príprava a realizácia grantového programu verejným procesom s minimalizáciou vplyvu
   jednotlivcov na podporu neziskových a záujmových združení v celom rozsahu ich činnosti,
-  vytvorenie podmienok pre systémové riadenie mestského úradu,
- zavedenie transparentného systému prideľovania nájomných bytov prostredníctvom 
   žrebovania,
- zahájenie procesu prípravy komplexného systému rekonštrukcie komunikácií mesta,
- zahájenie dlhodobého procesu približovania mestského úradu potrebám občanov, v prvom 
   kroku realizáciou klientského centra a systému vzdelávania pracovníkov mestského úradu 
   smerom k lepšej komunikácii s občanmi,
- vytvorenie dohody s Krajským riaditeľstvom PZ k začleneniu agendy vydávania  
   občianskych preukazov, vodičských preukazov a pasov  do klientského centra k lepšiemu 
   uspokojovaniu potrieb občanov Žiliny,
-  reštrukturalizácia poistenia mestského majetku vrátane školstva s cieľom zníženia nákladov  
   poistného pri zvýšení kvality a rozsahu poistenia,
- vytvorenie podmienok pre realizáciu projektu na zabezpečenie podpory dočasného bývania 
   sociálne odkázaných občanov,
- zriadenie turistickej informačnej kancelárie Mesta Žilina a prípravu jej prechodu na 
   príspevkovú organizáciu, ako začiatok smerovania mesta k rozvoju turizmu v meste 
   a blízkom regióne,
- riadil lokalizačné a likvidačné činnosti pri odstraňovaní  následkov škôd po povodni  
  a mimoriadnych lokálnych zrážkach v mesiaci jún 2007. 














II. Zástupca primátora  Michal Horecký v prvom polroku 2007 sa osobitne venoval  
   a zabezpečoval najmä tieto nižšie uvedené úlohy :

- príprava a implementácia  systému prideľovania nájomných bytov prostredníctvom  
   žrebovania,
- vytvorenie podmienok pre realizáciu projektu na zabezpečenie podpory dočasného bývania 
   sociálne odkázaných občanov,
- aktívna participácia na riešení a usporiadaní zložitých právnych vzťahov pri užívaní 
   Športovej haly medzi mestom a Žilinskou parkovacou spoločnosťou,
-  koordinácia činností a procesov vo vzťahu mesto - Žilina Invest – KIA,
-  rozvoj zabezpečenia vzťahov v Euroregióne Beskydy,
-  vytvorenie kontrolných a zabezpečovacích mechanizmov v oblasti nájomných bytov,
-  koordinácia činnosti pri realizácii vnútorného auditu,
-  vytvorenie podmienok pre rozvoj vzťahov k neziskovým organizáciám. 






















