V Žiline dňa 20.06.2011

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 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 27. jún 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 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 27.06.2011

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 – mat. č. 66/2011
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok 2011 –
mat. č. 67/2011
4. Prerokovanie Správy NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo
vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok
2010 a systém pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO)
v regióne – mat. č. 68/2011
5. Plat primátora mesta Žilina – mat. č. 69/2011
6. Zrušenie spoločností Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. s likvidáciou – mat. č.
70/2011
7. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2010 – mat. č. 71/2011
8. Správa o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2011 –
Mestského divadla, Mestskej krytej plavárne, Turistickej informačnej kancelárie – mat. č.
72/2011
9. Vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej
dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2010 – mat. č.
73/2011
10. Informácia o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou Mesta – mat. č.
74/2011
11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2010 –
mat. č. 75/2011
12. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2010 – mat. č. 76/2011
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa určujú podmienky,
spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni
– mat. č. 77/2011
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o poskytovaní starostlivosti
v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach – mat. č.
78/2011

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby – mat. č. 79/2011
16. Návrh VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta
Žilina – mat. č. 80/2011
17. Návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych
vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina – mat. č. 81/2011
18. Interpelácie
19. Všeobecná rozprava
20. Záver

