V Žiline dňa 12.09.2014

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 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 22. september 2014, v pondelok o 14,00 hod.
do 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 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 22.09.2014

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Správa o výsledkoch kontrol - mat. č. 64/2014
3. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
za I. – II. kvartál 2014 - mat. č. 65/2014
4. Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina k
30.06.2014 - mat. č. 66/2014
5. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. polrok 2014 mat. č. 67/2014
6. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za II. štvrťrok
2014 - mat. č. 68/2014
7. Správa o oceneniach osobností mesta Žilina za rok 2013 - mat. č. 69/2014
8. Návrh VZN o zrušení Strediska služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina, rozpočtovej
organizácie - mat. č. 70/2014
9. Zriaďovacia listina Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie - mat.
č. 71/2014
10. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení - mat. č. 72/2014
11. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení VZN č.
18/2013 - mat. č. 73/2014
12. Návrh VZN o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina mat. č. 74/2014
13. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 mat. č. 75/2014
14. Správa o komplexnom stave hospodárenia Mesta Žilina - mat. č. 76/2014
15. Urbanistická štúdia zóny Hájik - Hradisko - Informatívna správa - mat. č. 77/2014
16. Urbanistická štúdia Považský Chlmec - Predný lán - Informatívna správa - mat. č.
78/2014
17. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Centrum Rudiny II - mat. č. 79/2014
18. Návrh na schválenie členského príspevku na rok 2014 a 2015 pre Združenie Horné
Považie - mat. č. 80/2014
19. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za I.
polrok 2014 - mat. č. 81/2014
20. Personálne návrhy v Nadácii žilinský lesopark - mat. č. 82/2014
21. Nakladanie s majetkom (odpredaj, kúpa, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) mat. č. 83/2014
22. Interpelácie
23. Všeobecná rozprava
24. Záver

