V Žiline dňa 12.05.2014

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 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 19. máj 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 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 19.05.2014

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Správa o výsledkoch kontrol - mat. č. 26/2014
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2014 mat. č. 27/2014
4. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej
dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2013 a Správa
o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV.
kvartál 2013 - mat. č. 28/2014
5. Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina
k 31.03.2014 - mat. č. 29/2014
6. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 2014
- mat. č. 30/2014
7. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie
december 2013 – február 2014 – mat. č. 31/2014
8. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. štvrťrok
2014 – mat. č. 32/2014
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu Mesta
Žilina za rok 2013 - mat. č. 33/2014
10. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013 - mat. č. 34/2014
11. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 mat. č. 35/2014
12. Plat primátora mesta Žilina - mat. č. 36/2014
13. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania,
povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území
mesta Žilina - mat. č. 37/2014
14. Návrh zmeny VZN č. 23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského
zariadenia - mat. č. 38/2014
15. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí - mat. č. 39/2014
16. Návrh VZN o zrušení Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školskej
jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu
detí pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej
organizácie - mat. č. 40/2014
17. Návrh VZN o zriadení Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie,
Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako súčasť Materskej školy, Zádubnie
196, Žilina - mat. č. 41/2014
18. Schválenie investičného zámeru nadobudnutia dvoch bytových domov na ul. Cesta
k Paľovej búde - mat. č. 42/2014
19. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie
vecného bremena) - mat. č. 43/2014
20. Návrh na odpredaj akcií v spoločnosti BYTTERM, a.s. - mat. č. 44/2014
21. Návrh na odpredaj pozemkov spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. - mat. č. 45/2014
22. Vyradenie majetku - mat. č. 46/2014
23. Interpelácie
24. Všeobecná rozprava
25. Záver

