









									V Žiline dňa 13.03.2012


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 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



na deň 19. marec 2012, v pondelok o 14,00 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 16. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Žiline konané dňa 19.03.2012


Program:

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 
	Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2012 – mat. č. 17/2012
	Informácia o zrušení uznesenia komisie finančnej MZ o minimálnej cene pozemkov – mat. č. 18/2012
	Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina a príslušných pozemkov – mat. č. 19/2012
	Návrh na schválenie zámeru predaja budovy Materskej školy Bytčica – mat. č. 20/2012
Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 21/2012
Návrh na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince – mat. č. 22/2012
	Informatívna správa k plneniu uznesenia č. 8/2012 - mat. č. 23/2012
	Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Žiline“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.4 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy: OPŽP-PO4-11-4-LSKxP – mat. č. 24/2012
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina – mat. č. 25/2012
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina – mat. č. 26/2012
	Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 27/2012
	Interpelácie
	Všeobecná rozprava
	Záver


