21.09.2015

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 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 28. septembra 2015, v pondelok o 09,00 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 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 28.09.2015

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Správa o výsledkoch kontrol - mat. č. 136/2015
3. Zmena Tarify MHD v Žiline od 01.12.2015 - Bezplatné cestovanie občanov odo dňa
dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina mat. č. 137/2015
4. Informatívna správa k zámeru na bezplatnú dopravu pre všetkých obyvateľov mesta Žilina
- mat. č. 138/2015
5. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina - mat. č. 139/2015
6. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Rybné námestie 1/1, Žilina, rozpočtovej
organizácie - mat. č. 140/2015
7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy,
alebo školského zariadenia - mat. č. 141/2015
8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015 mat. č. 142/2015
9. Návrh na odpredaj pohľadávok - mat. č. 143/2015
10. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie č. 283/2009 zo dňa 20.10.2009 mat. č. 144/2015
11. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za I.
polrok 2015 - mat. č. 145/2015
12. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina
a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení - mat. č. 146/2015
13. Návrh VZN, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - mat. č. 147/2015
14. Návrh VZN o záväznej časti Územného plánu zóny Žilina – Centrum Rudiny II - mat. č.
148/2015
15. Zmluva o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi mestom Třinec a mestom Žilina mat. č. 149/2015
16. Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2014 - mat. č. 150/2015
17. Návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o
spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina - mat. č. 151/2015
18. Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach MsHK Žilina, a.s. a MsHKM Žilina,
s.r.o. - mat. č. 152/2015
19. Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. – mat. č.
153/2015
20. Personálna zmena v záujmovom združení právnických osôb Vedecko-technologický park
Žilina – mat. č. 154/2015
21. Súhlas s vypracovaním a vykonaním projektu pozemkových úprav v katastrálnom území
Zástranie – mat. č. 155/2015
22. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie
vecného bremena) - mat. č. 156/2015
23. Návrh na zrušenie mestskej rady - mat. č. 157/2015
24. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat.
č. 158/2015
25. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 159/2015
26. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta - mat. č. 160/2015
27. Interpelácie
28. Všeobecná rozprava
29. Záver

