








V Žiline dňa 10.12.2013


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 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



na deň 16. decembra 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 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 16.12.2013

Program:

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
	Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 130/2013
Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2014 – mat. č. 131/2013
Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Žilina – mat. č. 132/2013
	Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 133/2013
	Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2013  – mat. č. 134/2013
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 – 2016 – mat. č. 135/2013
	Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok  2014 – 2016 – mat. č. 136/2013
	Pohotovostné zdroje z  rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2014 – zásady  stanovenia ich použitia a výšky – mat. č. 137/2013
Vyradenie majetku – mat. č. 138/2013
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. sumárne za I. – III. kvartál 2013 – mat. č. 139/2013
	Informácia k plneniu uznesenia č. 164/2013 – mat. č. 140/2013
	Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 – 2020 – mat. č. 141/2013
	Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018 – mat. č. 142/2013
	Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ÚSMEV – zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina – mat. č. 143/2013
	Analýza  ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 144/2013
	Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 145/2013
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie  na prevádzku a mzdy na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – mat. č. 146/2013
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie – mat. č. 147/2013
	Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 148/2013
	Interpelácie
	Všeobecná rozprava
	Záver

