Mestské zastupiteľstvo v Žiline


11.08.2008

 
Kontrolná správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Predkladá:    Ing. Elena Šuteková
                     hlavný kontrolór mesta


	Správa o činnosti Mestského divadla v Žiline v sezóne  2007/2008 
     
 Predkladá:    Mgr. Martina Jesenská

                      riaditeľka Mestského divadla

Stanovisko:  Mgr. Anton Šulík
                                 predseda komisie vzdelávania, školstva a kultúry


Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Žiline za I. polrok 2008
     Predkladá:    Mgr. Stanislav Kľučka
                    náčelník Mestskej polície


	Informatívna správa o činnosti TIK mesta Žilina za I. polrok 2008


      Predkladá:    Ing. Alena Reháková
                                 riaditeľka  TIK
  
            Stanovisko:   Ing. Ivan Chaban
 predseda komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu 
         

	Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina


Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
		prednosta MsÚ

Stanovisko : 	Ing. Miroslava Kapustová
                     	predsedníčka finančnej komisie 






13.10.2008


Kontrolná správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

            Predkladá: 	Ing. Elena Šuteková
                        hlavný kontrolór mesta


	Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta  Žilina v školskom roku 2008/2009   

  
Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
                    	 prednosta MsÚ

Stanovisko: 	Mgr. Anton Šulík
                                 	predseda komisie vzdelávania, školstva a kultúry


	Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.7.2008 


Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
	prednosta MsÚ

Stanovisko : 	Ing. Miroslava Kapustová
                     	predsedníčka finančnej komisie 


	Správa o činnosti Mestského hokejového klubu a.s. Žilina za sezónu 2007/2008 


      Predkladá: 	Mgr. Jozef Kubík
			predseda predstavenstva

      Stanovisko: 	Mgr. Peter Fiabáne
                     	predseda komisie mládeže a športu 


	Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne


Predkladá:	Mgr. Marián Brezámi
                       	riaditeľ Mestskej krytej plavárne
      
Stanovisko: 	Mgr. Peter Fiabáne
                          	predseda komisie mládeže a športu 



	Návrh na zaokrúhľovanie cestovného v súvislosti prechodom na euro


Predkladá:  	Ing. Igor Gubala
                      	 riaditeľ DPMŽ s.r.o.    
    
Stanovisko: 	Ing. arch. Pavel Kropitz
                       	 predseda komisie dopravy


	Finančný plán DPMŽ, s.r.o. na rok 2009

   
Predkladá:  	Ing. Igor Gubala
                       	riaditeľ DPMŽ, s.r.o.   
   
Stanovisko: 	Ing. arch. Pavel Kropitz
                       	 predseda komisie dopravy

	Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina


Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
		prednosta MsÚ

Stanovisko : 	Ing. Miroslava Kapustová
                     	predsedníčka finančnej komisie 


08.12.2008


Kontrolná správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Predkladá:  	Ing. Elena Šuteková
                   	hlavný kontrolór mesta
       

	Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009


Predkladá:	Ing. Elena Šuteková
                    	 hlavný kontrolór mesta 


	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu mesta na rok 2009


Predkladá:	Ing. Elena Šuteková
                      	hlavný kontrolór mesta 

	Návrh rozpočtu mesta na rok 2009


Predkladá:  	Ing. Viliam Mikuláš
                     	 prednosta MsÚ

Stanovisko: 	Ing. Miroslava Kapustová
                     	predsedníčka finančnej komisie 


	Plán práce mestského zastupiteľstva a  mestskej rady na I. polrok 2009


Predkladá:    	Michal Horecký
                           	zástupca primátora mesta   
      


	Plán činnosti TIK mesta Žilina na rok 2009

           
Predkladá: 	Ing. Alena Reháková
                                 	riaditeľka  TIK
  

	Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina


Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
		prednosta MsÚ

Stanovisko : 	Ing. Miroslava Kapustová
                     	predsedníčka finančnej komisie 



Mestská rada v Žiline

29.07.2008

	Kontrolná správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva


Predkladá:    Ing. Elena Šuteková
                     hlavný kontrolór mesta


	Správa o činnosti Mestského divadla v Žiline v sezóne  2007/2008 
     
 Predkladá:    Mgr. Martina Jesenská

                      riaditeľka Mestského divadla




Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Žiline za I. polrok 2008
     Predkladá:    Mgr. Stanislav Kľučka
                    náčelník Mestskej polície


	Informatívna správa o činnosti TIK mesta Žilina za I. polrok 2008


      Predkladá:    Ing. Alena Reháková
                                 riaditeľka  TIK
  
         
	Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina


Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
		prednosta MsÚ


30.09.2008


	Kontrolná správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva


            Predkladá: 	Ing. Elena Šuteková
                        hlavný kontrolór mesta


	Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta  Žilina v školskom roku 2008/2009   

  
Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
                    	 prednosta MsÚ


	Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.7.2008 


Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
	prednosta MsÚ


	Správa o činnosti Mestského hokejového klubu a.s. Žilina za sezónu 2007/2008 


      Predkladá: 	Mgr. Jozef Kubík
			predseda predstavenstva




	Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne


Predkladá:	Mgr. Marián Brezámi
                       	riaditeľ Mestskej krytej plavárne
      

	Návrh na zaokrúhľovanie cestovného v súvislosti prechodom na euro


Predkladá:  	Ing. Igor Gubala
                      	 riaditeľ DPMŽ s.r.o.    


	Finančný plán DPMŽ, s.r.o. na rok 2009

   
Predkladá:  	Ing. Igor Gubala
                       	riaditeľ DPMŽ, s.r.o.   
   

	Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina


Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
		prednosta MsÚ


25.11.2008

	Kontrolná správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva


Predkladá:  	Ing. Elena Šuteková
                   	hlavný kontrolór mesta
       

	Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009


Predkladá:	Ing. Elena Šuteková
                    	 hlavný kontrolór mesta 


	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu mesta na rok 2009


Predkladá:	Ing. Elena Šuteková
                      	hlavný kontrolór mesta 

	Návrh rozpočtu mesta na rok 2009


Predkladá:  	Ing. Viliam Mikuláš
                     	 prednosta MsÚ
	Plán práce mestského zastupiteľstva a  mestskej rady na I. polrok 2009


Predkladá:    	Michal Horecký
                           	zástupca primátora mesta   
      

	Plán činnosti TIK mesta Žilina na rok 2009

           
Predkladá: 	Ing. Alena Reháková
                                 	riaditeľka  TIK
  

	Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina


Predkladá:	Ing. Viliam Mikuláš
		prednosta MsÚ



