24.03.2016

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 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 04. apríla 2016, v pondelok o 10,00 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 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 04.04.2016

Program:

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 20/2016
Správa o výsledkoch kontrol - mat. č. 21/2016
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2015 informatívna správa - mat. č. 22/2016
5. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 mat. č. 23/2016
6. Návrh VZN o organizácii miestneho referenda v meste Žilina - mat. č. 24/2016
7. Návrh VZN, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žilina - mat. č. 25/2016
8. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - mat. č. 26/2016
9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti
a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí - mat. č.
27/2016
10. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2016 - mat. č. 28/2016
11. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok
2015 - mat. č. 29/2016
12. Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v meste Žilina - mat. č. 30/2016
13. Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici mat. č. 31/2016
14. Schválenie Investičného zámeru nadobudnutia 40 bytových jednotiek v polyfunkčnom
dome na ul. Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti - mat. č. 32/2016
15. Správa k protestu prokurátora proti VZN Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení
alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie
zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území mesta Žilina - mat č. 33/2016
16. Informácia o súdnych sporoch - mat. č. 34/2016
17. Nakladanie s majetkom (odpredaj, prenájom, zámená nehnuteľností a zriadenie vecného
bremena) - mat. č. 35/2016
18. Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - mat.
č. 36/2016
19. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole - mat. č. 37/2016
20. Návrh na vymenovanie člena - neposlanca komisie mestského zastupiteľstva - mat. č.
38/2016 - návrh poslanca Mgr. Ing. Petra Ničíka
21. Návrh na vymenovanie členov - neposlancov komisie mestského zastupiteľstva - mat. č.
39/2016 - návrh poslanca Františka Kosu
22. Interpelácie
23. Všeobecná rozprava
24. Záver
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