V Žiline dňa 14.02.2012

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 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 20. február 2012, 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 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 20.02.2012

Program:
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Žilina – mat. č. 8/2012
Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline – mat. č. 9/2012
Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 a 1. polroka 2012 – mat. č. 10/2012
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 – mat. č. 11/2012
6. Návrh na zmenu v pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2012
– mat. č. 12/2012
7. Prerokovanie správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladanie s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov územnej
samosprávy Žilinského kraja v Dopravnom podniku mesta Žiliny, s.r.o. – mat. č. 13/2012
8. Územný plán mesta Žilina – mat. č. 14/2012
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach Územného plánu mesta
Žilina – mat. č. 15/2012
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina – mat. č. 16/2012
11. Interpelácie
12. Všeobecná rozprava
13. Záver
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