









									V Žiline dňa 11.03.2011


P O Z V Á N K A


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 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



na deň 21. marec 2011, v pondelok o 13,00 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 4. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Žiline konané dňa 21.03.2011


Program:

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie

	Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline - mat. č. 30/2011


	Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského divadla   - mat. č. 31/2011


	Organizačný poriadok, Štatút, Pracovný poriadok, Platový poriadok MP v Žiline - mat.             č. 32/2011


	Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline - mat. č. 33/2011


	Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 34/2011


	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrhu programového rozpočtu na rok 2011 – 2013, Mesto Žilina - mat. č. 35/2011


	Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 – 2013 - mat. č. 36/2011


	Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011 – zásady stanovenia ich použitia a výšky - mat. č. 37/2011


	Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2011 - mat. č. 38/2011


	Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina - mat. č. 39/2011


	Repatriácia vkladov Mesta Žilina v spoločnostiach Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. za účelom vrátenia návratnej finančnej výpomoci Ministerstvu financií SR - mat. č. 40/2011


	Návrh na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina - mat. č. 41/2011


	Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie pre projekt: „Považský Chlmec – stoková sieť“ - mat. č. 42/2011


	Nakladanie s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) - mat. č. 43/2011


	Interpelácie


	Všeobecná rozprava


	Záver



