V Žiline, dňa 22.06.2010

POZVÁNKA
V súlade so schváleným harmonogramom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline
zvolávam jeho 30. zasadnutie v zmysle § 12 zákona SNR 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

na deň 28. jún 2010, v pondelok o 12,30 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 § 137
ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Ivan Harman
primátor mesta Žilina

Príloha k pozvánke na zasadnutie
MZ v Žiline konané dňa 28.06.2010

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline - mat. č. 45/2010
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 2. polrok 2010 - mat.
č. 46/2010
4. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009 – Vyhodnotenie plnenia uznesení č.
27/2010 a č. 58/2010 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Žilina konaného dňa
19.04.2010 ‐ mat. č. 47/2010
5. Štatút mesta Žilina - mat. č. 48/2010
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2009 mat. č. 49/2010
7. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2009 - mat. č. 50/2010
8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2010 mat. č. 51/2010
9. Návrh na schválenie VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania,
povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území
Mesta Žilina - mat. č. 52/2010
10. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, ZŠ s MŠ, ZUŠ
a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina - mat. č. 53/2010
11. Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej
spolupráce Česko-Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci tretej výzvy na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 17.05.2010, pre projekt: „Zelené oázy
v mestách“ - mat. č. 54/2010
12. Nakladanie s majetkom mesta Žilina - mat. č. 55/2010
13. Interpelácie
14. Všeobecná rozprava
15. Záver

