31.10.2016

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 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 07. november 2016, 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 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 07.11.2016

Program:
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 125/2016
Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 126/2016
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie
jún - august 2016 a Informatívna správa predsedu predstavenstva spoločnosti MsHK, a.s.
(Odôvodnenie zvýšených nákladov na prevádzku) – mat. č. 127/2016
5. Aktualizácia koncepcie rozvoja školstva v meste Žilina na obdobie rokov 2017 – 2018 –
mat. č. 128/2016
6. Zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie - IBV Žilinská Lehota – Záhumnie – mat. č.
129/2016
7. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k
30.06.2016 – mat. č. 130/2016
8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016 –
mat. č. 131/2016
9. Prerokovanie petície „Za zachovanie tradičného Starého trhoviska v Žiline na ulici Horný
val“ – mat. č. 132/2016
10. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 –
2020 – mat. č. 133/2016
11. Stanovisko k možnému získaniu Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. do majetku mesta
– mat. č. 134/2016
12. Stanovisko k možnému získaniu rozostavanej športovej haly na ul. Karpatská do majetku
mesta – mat. č. 135/2016
13. Stanovisko k možnému získaniu športovej haly na Bôriku do majetku mesta – mat. č.
136/2016
14. Nakladanie s majetkom (odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) – mat. č.
137/2016
15. Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Žilina – mat. č. 138/2016
16. Udelelnie čestného občianstva mesta Žilina Petrovi Saganovi - mat. č. 139/2016
17. Nadobudnutie športovej haly na Bôriku – mat. č. 140/2016
18. Interpelácie
19. Všeobecná rozprava
20. Záver
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