








V Žiline dňa 03.09.2013


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 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



na deň 09. septembra 2013, v pondelok o 14,00 hod.

do 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 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 09.09.2013

Program:

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
	Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 84/2013
	Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2013 – mat. č. 85/2013
	Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Žilina a Er-ka Kreo, s.r.o. – mat. č. 86/2013
	Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za I. polrok 2013 – mat. č. 87/2013
	Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia dopravného podniku Mesta Žiliny, s.r.o. sumárne za I. a I. a II kvartál 2013 – mat. č. 88/2013
	Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za II. štvrťrok 2013 – mat. č. 89/2013
	Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za II. štvrťrok 2013 – mat. č. 90/2013
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za II. štvrťrok 2013 – mat. č. 91/2013
	Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK, a.s. za obdobie marec – máj 2013 – mat. č. 92/2013
	Územný generel dopravy mesta Žilina – Zadanie – mat. č. 93/2013
	Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov v slovensko-českom pohraničí“ predkladanej v rámci výzvy č. 12/FMP, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika – Česká Republika 2007 – 2013 – mat. č. 94/2013
	Návrh na schválenie zabezpečenia financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu „Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“ – mat. č. 95/2013
Návrh na schválenie výšky ročného nájomného v náhradných nájomných bytoch obstaraných z dotácie podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytnutí dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov – mat. č. 96/2013
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 97/2013
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o organizácii miestneho referenda v meste Žilina – mat. č. 98/2013
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina a Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina,  rozpočtovej organizácie – mat. č. 99/2013
	Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia – mat. č. 100/2013
	Personálna zmena v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. – mat. č. 101/2013
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o podmienkach vylepovania plagátov – mat. č. 102/2013
	Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 103/2013
	Interpelácie
	Všeobecná rozprava
	Záver

