Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline
POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 02.06.2016 o 9,00 hod - štvrtok
v budove Mestského úradu , Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, zasadačka č. 104
– 1. poschodie.

Program:
1. Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o výške
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia –
(OŠaM)
2. Návrh VZN Mesta Žilina o výške príspevku na úhradu nákladov na
nákup potravín a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných
nákladov detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných
fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni - (OŠaM
3. Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Žilina – (OKŠCRaMR)
4. Návrh na schválenie ďalšieho postupu k Žilinskej parkovacej
spoločnosti, s.r.o. a športovému areálu Karpatská – (OPM)
5. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena
nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – (OPM)
6. Nakladanie s majetkom (poslanecký návrh – Paedr. Ľ. Chodelková)
7. (Doplňujúci návrh k bodu programu) Nakladanie s majetkom –
(poslanecký návrh – Ing. Kapitulík)
8. Rozpočet Mesta Žilina na r. 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 – (OE
9. Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu – (OE)
10. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií MZ v Žiline –
(poslanecký návrh – p. Púček
11. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov MZ v Žiline –
(poslanecký návrh – p. Púček)
12. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline – (OVV)
13. Rôzne
Miroslav Kolenčiak, predseda FK , v.r.

Pozvaní :
Bechný Ľubomír Ing.
Kališová Janka
Kapitulík Martin Ing.
Mihál Miroslav Ing. Bc.
Sokol Miroslav Ing.
Sukupčák Martin Ing
Tuchyňová Vanda Mgr.

.

