Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline
POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 16.11.2016 o 9,00 hod - streda
v budove Mestského úradu , Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, zasadačka č. 104
– 1. poschodie.

Program:

Otvorenie, schválenie programu
1. Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na
roky 2017 – 2020 – (Ing. Barienčík, PhD. – DPMŽ)
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o výške finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – (OŠaM)
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia –
(OŠaM)
4. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o.
za 1-9/2016 – (p. Harčar – konateľ MKP, s.r.o.)
5. Návrh na založenie nadácie – (poslanecký návrh – Mgr. Filipová, Ing.
Groma)
6. Návrh na neobmedzené zľavené cestovné mestskej hromadnej dopravy
pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby
poberajúce peňažný príspevok na opatrovanie v zmysle § 39 zákona
447/2008 Z.z. – (poslanecký návrh – Mgr. Filipová, Mgr. P. Ničík)
7. Návrh na zabezpečenie bezbariérových podmienok pri športových
aktivitách pre zdravotne postihnutých – (poslanecký návrh – Mgr.
Filipová)
8. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej
rady v Žiline na rok 2017 – (OVV)
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani a podmienkach za vjazd
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta č. 25/2012 –
(odbor dopravy)
10. Rokovací poriadok MZ v Žiline – (poslanecký návrh – PaedDr.
Chodelková)
11. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie
vecného bremena – (OPM)
12. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok
2015 – (OE)
13. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 7/2016 – informatívna správa - (OE)
14. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 8/2016 - (OE)

15. Návrh na odpis pohľadávok - (OE)
16. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských
častiach pre rok 2017 – zásady stanovenia ich použitia a výšky – (OE)
17. Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2017 – 2019 - (OE)
18. Žiadosť o prerokovanie vo finančnej komisii – Top Vision, s.r.o.
Rôzne, záver

Miroslav Kolenčiak, predseda FK , v.r.
Pozvaní :
Bechný Ľubomír Ing.
Kališová Janka
Kapitulík Martin Ing.
Mihál Miroslav Ing. Bc.
Pieš Štefan, Ing
Mikloška Lukáš JUDr.
Sokol Miroslav Ing.
Tuchyňová Vanda Mgr.

.

