V Žiline dňa 22.01.2013

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 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

na deň 28. januára 2013, v pondelok o 14,00 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 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 28.01.2013

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Zahájenie vykonávania kontrol v I. polroku 2013 – mat. č. 2/2013
3. Informatívna správa o výsledku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v
rozpočtových organizáciách CVČ Spektrum, Kuzmányho 105, Žilina a CVČ Horný Val
24, Žilina, na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od
zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej
správy, organizácií a občanov, ktorá sa konala v čase od 21.09.2012 do 28.11.2012 – mat.
č. 3/2013
4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012 –
Informatívna správa – mat. č. 4/2013
5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 –
mat. č. 5/2013
6. Návrhu na zaplatenie členského poplatku Mesta Žilina do oblastnej organizácie
cestovného ruchu Malá Fatra na rok 2013 – mat. č. 6/2013
7. Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo
vlastníctve Mesta Žilina a jeho mestských častí s limitovanou výmerou – mat. č. 7/2013
8. Návrh na schválenie bezodplatného prevzatia verejného osvetlenia „IBV Žilina – Budatín,
20 RD“ – mat. č. 8/2013
9. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1628/1 lesné pozemky
o výmere 89 425 m2 v K.Ú. Turie – mat. č. 9/2013
10. Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 15/2012 o úprave podmienok
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov – mat. č. 10/2013
11. Návrh na schválenie zmeny VZN mesta Žilina č. 15/2012 o úprave podmienok predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov – mat. č. 11/2013
12. Interpelácie
13. Všeobecná rozprava
14. Záver

