









									V Žiline dňa 13.12.2011


P O Z V Á N K A


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 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



na deň 19. december 2011, v pondelok o 13,00 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 13. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Žiline konané dňa 19.12.2011


Program:

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 
	Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 – mat. č. 131/2011
	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného   kontrolóra mesta Žilina na 1. polrok 2012 – mat. č. 132/2011
	Rozpočet mesta Žilina na rok 2011 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2011 – mat. č. 133/2011
	Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2012 – zásady stanovenia ich použitia a výšky – mat. č. 134/2011
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy – mat. č. 135/2011
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie  na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – mat. č. 136/2011
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu na roky 2012-2014 – mat. č. 137/2011
	Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina  na rok 2012 – 2014 – mat. č. 138/2011
	Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2012 – mat. č. 139/2011
	Návrh na založenie a vstup mesta Žilina do oblastnej organizácie cestovného ruchu založenej podľa príslušných ustanovení zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov – mat. č. 140/2011
	Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 10/2011 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina – mat. č. 141/2011
	Návrh na schválenie zámeru prenechania nehnuteľností mesta do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 142/2011
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území Mesta Žiliny – mat. č. 143/2011
	Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 144/2011
	Interpelácie
	Všeobecná rozprava
	Záver


