Primátor mesta Žilina




                                                                                                              V Žiline, dňa 19.10.2007







P O Z V Á N K A





                  Zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 12 v znení neskorších predpisov na deň


29. októbra 2007, v pondelok o 12.30 hodine
do Starej radnice mesta Žilina na Radničnej ul. č. 1




Program rokovania je uvedený na druhej strane.












                                                                                                     Ivan Harman
                                                                                                primátor mesta Žilina








Program:

1.   Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
	Informatívna správa o plnení uznesení  mestského zastupiteľstva 

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 9/2004 o dani za užívanie  
      verejného priestranstva
	Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie
	Informácia k poslaneckému návrhu o doplnenie webovej stránky Mesta Žilina o ďalšie informácie a poskytovanie informácií o službách spojených s údržbou vykonávaných pre Mesto Žilina

Žiadosť o zmenu názvu školy – Základná škola, Do Stošky 8, 010 04 Žilina
Informatívna správa o príprave na údržbu komunikácií v zimnom období 2007/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina – Zásady prevádzkovania pohrebísk v Meste Žilina
	Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravuje poplatok za stravný lístok   v Jedálni pre dôchodcov v Žiline

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania
	Návrh na úpravu ekonomického nájmu v bezbariérových bytoch, ktoré boli obstarané z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
	Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina – Požiarny poriadok mesta
	Návrh na  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o dani z nehnuteľností

Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline 
	Všeobecne záväzné nariadenie O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území Mesta Žilina
	Správa o činnosti MsHK Žilina, a.s.

   Zmena rozpočtu – Dotácia spojená s prevádzkou a činnosťou MsHK Źilina 
	Návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007

Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Turistickej informačnej kancelárie v Žiline
	Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Mestského divadla v Žiline
	Návrh na predaj akcií Dexia Banka, a.s. Slovensko
	Prevzatie úveru od Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Mesta Žilina
Informatívna správa o vecnom odpočte plnenia mimoriadnych úloh primátora a zástupcu primátora v prvom polroku 2007
	Inštitucionálna podpora kultúrneho centra Stanica

Odpredávanie hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta Žilina
Zvýšenie pohotovostného fondu pre mestské výbory
	Rôzne

Záver

