11.05.2015

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 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 18. máj 2015, v pondelok o 12,00 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 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 18.05.2015

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 85/2015
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015 –
mat. č. 86/2015
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 2014 a Správa
o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV.
kvartál 2014 – mat. č. 87/2015
5. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 2015
– mat. č. 88/2015
6. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. štvrťrok
2015 – mat. č. 89/2015
7. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky
číslo 4 – mat. č. 90/2015
8. Investičný zámer mesta Žilina spojený s úpravou toku Brodnianky – mat. č. 91/2015
9. Kapitalizácia pohľadávky mesta Žilina spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. – mat.
č. 92/2015
10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
s názvom „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“ – mat. č.
93/2015
11. Návrh VZN o zrušení VZN mesta Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Žilina
č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta
Žiliny – mat. č. 94/2015
12. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. –
mat. č. 95/2015
13. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu – mat. č. 96/2015
14. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného
bremena) – mat. č. 97/2015
15. Interpelácie
16. Všeobecná rozprava
17. Záver

