









									V Žiline, dňa 13.04.2010


P O Z V Á N K A


V súlade so schváleným harmonogramom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolávam jeho 29. zasadnutie v zmysle § 12 zákona SNR 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



na deň 19. apríl 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
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