









									V Žiline dňa 18.01.2011


P O Z V Á N K A


V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



na deň 24. január 2011, v pondelok o 10,00 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 2. zasadnutie Mestského  v Žiline konané dňa 24.01.2011
Program:

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie

	Informácia o poverení zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta Žilina - mat. č. 1/2011


	Informácia o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline - mat. č. 2/2011


	Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline v osobitných prípadoch - mat. č. 3/2011


	Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline - mat. č. 4/2011


	Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina - mat. č. 5/2011


	Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 6/2011


	Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 7/2011


	Návrh na zriadenie Mestskej rady v Žiline - mat. č. 8/2011


	Návrh na schválenie odmeny zástupcu primátora - mat. č. 9/2011


	Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline- mat. č. 10/2011


	Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2011 - mat. č. 11/2011


	Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline - mat. č. 12/2011


	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2011 - mat. č. 13/2011

  
	Návrh na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície - mat. č. 14/2011


	Návrh na vymenovanie riaditeľa mestského divadla - mat. č. 15/2011


	Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina - mat. č. 16/2011


	Rozpočet mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2010 – informatívna správa - mat. č. 17/2011


	Interpelácie


	Všeobecná rozprava


	Záver


