









									V Žiline, dňa 09.02.2010


P O Z V Á N K A


Zvolávam 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



na deň 15. február 2010, v pondelok o 12,30 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 § 137 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.







Ivan Harman
primátor mesta Žilina






								Príloha k pozvánke na MZ
konané dňa  15.2.2010	
									

Program:

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
	Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 1/2010
Prerokovanie Správy NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Žilina - mat. č. 2/2010
Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2009 – informatívna správa - mat. č. 3/2010
	Návrh VZN mesta Žilina o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - mat. č. 4/2010
	Návrh VZN mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina - mat. č. 5/2010
	Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina - mat. č. 6/2010
	Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - mat. č. 7/2010
	Informácia o riešení prípadu Kapolka - mat. č. 8/2010
	Informatívna správa o plnení uznesení č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a č. 145/2009 - mat. č. 9/2010
Štúdia revitalizácie sadu mieru – informatívna správa - mat. č. 10/2010
	Informácia o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina - mat. č. 11/2010
	Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie mesta Žilinské kultúrne centrum - mat. č. 12/2010
	Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 11.1.2010, pre projekt: „Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v PL-SK pohraničí“ - mat. č. 13/2010
	Návrh na vypracovanie štúdie verejných priestorov určených pre voľný pohyb psov - mat. č. 14/2010
	Návrh - zmena zástupcov mesta v štatutárnych a dozorných orgánoch právnických osôb - mat. č. 15/2010
	Návrh - prevod správy majetku Mesta Žilina Centru voľného času, Pivovarská 1, Žilina - mat. č. 16/2010
	Návrh - vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŽ, I. etapa – schválenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách - mat. č. 17/2010
	Schválenie uzatvorenia zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku a schválenie uzatvorenia dodatku k zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina - mat. č. 18/2010
	Návrh na prevod nehnuteľností - mat. č. 19/2010
	Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - mat. č. 20/2010
	Interpelácie
Všeobecná rozprava
	Záver

