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V Žiline dňa 18.10.2007


Návrh na uznesenie


Mestského zastupiteľstva v Žiline



	berie na vedomie

            ––––––––––––––

	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline








































Kontrolná  správa  o  plnení  uznesení  Mestského  zastupiteľstva  v Žiline


V zmysle  uznesenia  č. 56/2004, bod č. II. predkladám  kontrolnú správu o plnení        Mestské  zastupiteľstva  v Žiline


Uznesenie č. 47/2007

Informácia  k poslaneckému návrhu o koncepcii umiestnenia reklamných zariadení na území mesta Žilina a spracovanie reklamného auditu

v bode II. ukladá
                 Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	predložiť koncepciu umiestňovania reklamných zariadení na celom území mesta  Žilina a spracovanie reklamného auditu

	úloha splnená v časti koncepcie umiestnenia reklamných zariadení

spracovanie reklamného auditu – v riešení 

Uznesenie č. 48/2007

Informácia k poslaneckému návrhu o doplnenie webovej stránky mesta Žilina o ďalšie informácie a poskytovanie informácií o službách spojených s údržbou vykonaných pre     mesto Žilina

v bode I. ukladá
	    Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
 1. prijať opatrenia na zabezpečenie zverejňovania údajov v zmysle tohto návrhu na 
na web stránke mesta Žilina
                -    úloha splnená

Uznesenie č. 56/2007

v bode II. ukladá
                Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta
                 c/ priebežne monitorovať stav riešenia veci a na každú sťažnosť, žiadosť aj
                     odstúpenú petíciu odpovedať predkladateľovi
                 d/ zabezpečiť sprístupnenie tabuľky na web stránke  mesta a dbať na jej 
                     aktualizácii
 -  úloha je priebežne plnená

Uznesenie č. 61/2007

v bode IV. ukladá
                  Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
                  1. zabezpečenie všetkých potrebných právnych, ekonomických a organizač-
                      ných  záležitostí / pridelenie IČO,DIČO/ spojených so zriadením Turistickej
                      informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, na obdobie
                      od 01.09.2007 do skončenia výberového konania a následného vymenovania
                      štatutárneho zástupcu Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina,
                      príspevkovej organizácie
	v riešení, 26.09.2007  sa uskutočnilo  výberové konanie


Uznesenie č. 65/2007

v bode I. ukladá
            Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline predložiť zoznam

mimoriadnych úloh v I. polroku 2007, za splnenie ktorých bola 27.08.2007 primátorovi mesta Žilina Ivanovi Harmanovi a zástupcovi primátora mesta Michalovi Horeckému schválená Mestským zastupiteľstvom v Žiline mimoriadna odmena
                 - úloha splnená  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Žilina

v bode III. ukladá
	 Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	 1. zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, Zásady
                 hospodárenia s majetkom Mesta Žilina na úradnej tabuli mesta a na oficiálnych 
                 web stránkach mesta na dobu 15 dní
                - úloha splnená








