
Schválený program:
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline - mat. č. 25/2010
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2009 - mat. č. 26/2010
Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009 - mat. č. 27/2010
Správa o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009 - mat. č. 28/2010
Správa o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2009 - mat. č. 29/2010
Správa o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 1.1.2009-31.12.2009 - mat. č. 30/2010
	Správa o činnosti a hospodárení MsHK Žilina, a.s.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 – 2012 - mat. č. 31/2010
Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 – 2012 - mat. č. 32/2010
Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – zásady stanovenia ich použitia a výšky - mat. č. 33/2010
Informatívna správa o priebehu prípravy komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010-2013 - mat. č. 34/2010
Informácia o vzdaní sa funkcie likvidátorky Reštaurácie, š.p. „v likvidácii“- mat. č. 35/2010
Informatívna správa k plneniu uznesenia č. 6/2010 - mat. č. 36/2010
Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina - mat. č. 37/2010
Návrh zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie IBV – Trnovka - mat. č. 38/2010
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - mat. č. 39/2010
Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007-2013, v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05.02.2010, pre projekt: „Zelené oázy v mestách“ - mat. č. 40/2010
Návrh na schválenie - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP, Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry CR, oblasť podpory 3.2b – Neinvestičné aktivity v CR, pre projekt: „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - mat. č. 41/2010
Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodárky rast, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1001, pre  projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ - mat. č. 42/2010
Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-10-1, ktorá bola vyhlásená 1.2.2010, pre projekt: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v meste Žilina“ - mat. č. 43/2010
	Protokol z kontroly NKÚ v meste Žilina
	Preverenie dokumentov z organizovania silvestrovských osláv 2009 na Mariánskom námestí v Žiline
Nakladanie s majetkom mesta Žilina - mat. č. 44/2010
Interpelácie
Všeobecná rozprava
Záver


