V Žiline dňa 15.11.2011

POZVÁNKA
V súlade § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2 písm. b) Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Žiline zvolávam 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 21. november 2011, v pondelok o 14,00 hod.
do Starej radnice mesta Žilina na Radničnej ulici č. 1.

Návrh programu rokovania tvorí prílohu tejto pozvánky.
Pozvánka je pre pozvaných, ktorí vykonávajú verejnú funkciu popri plnení povinností
vyplývajúcich z pracovného pomeru, dokladom na udelenie pracovného voľna podľa § 136
ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Príloha k pozvánke na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 21.11.2011

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline – mat. č. 112/2011
3. Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 – mat. č. 113/2011
4. Zmena Organizačného poriadku Mestskej polície Žilina – mat. č. 114/2011
5. Analýza stavu spolupráce mesta Žilina so spoločnosťou BYTTERM, a.s. a návrh
spôsobu transformácie správy bytov a nebytových priestorov – mat. č. 115/2011
6. Návrh na schválenie zrušenia Turistickej informačnej kancelárie Mesta Žilina,
príspevkovej organizácie – mat. č. 116/2011
7. Návrh na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod predajnými stánkami
(zariadeniami) dlhodobého charakteru v Meste Žilina – mat. č. 117/2011
8. Návrh na schválenie zámeru prenechania obslužno-technického objektu v lesoparku
Chrasť do nájmu a Návrh na schválenie zámeru prenechania nebytových priestorov
nachádzajúcich sa na Námestí A. Hlinku do nájmu – mat. č. 118/2011
9. Plány umiestnenia hrobových miest na pohrebiskách v Meste Žilina na mapách – mat. č.
119/2011
10. Projekt „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina" – mat.
č. 120/2011
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.
5/2011o dani za užívanie verejného priestranstva – mat. č. 121/2011
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany
zelene a poriadku na území Mesta Žiliny – mat. č. 122/2011
13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom – mat. č. 123/2011
14. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 124/2011
15. Interpelácie
16. Všeobecná rozprava
17. Záver

