Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline
POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 31.08.2017 o 9,00 hod
v budove Mestského úradu , Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
zasadačka č. 104- 1. poschodie

Program:
1. Návrh na zvýšenie dotácie spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na rok
2017 – (vedenie spoločnosti MsHK Žilina, a.s.)
2. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný
príspevok – (Ing. Patrik Groma)
3. Návrh na schválenie Dohody o urovnaní s Miroslavou
Blahovcovou – (poslanecký návrh – Mgr. Ing. Peter Ničík)
4. Návrh na schválenie metodickej pomôcky na predaj
nehnuteľností (pozemkov) v majetku Mesta Žilina –
(poslanecký návrh – p. Púček)
5. Návrh na zníženie daní z nehnuteľností – (poslanecký návrh –
p. Púček)
6. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline – (poslanecký návrh –
p. Púček)
7. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline
č. 40/2017 – (poslanecký návrh – p. Púček)
8. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný
príspevok – (OPEÚ - Ing. M.Lipka)
9. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta –
(OVV – Mgr. J. Brathová)
10. Návrh na schválenie zámeru mesta zriadiť systém požičovne
verejných bicyklov tzv. bikesharing system – (odbor dopravy –
Ing. Peter Rolko)
11. Schválenie výsledkov verejného obstarávania investičného
zámeru nadobudnutia 40 bytových jednotiek v polyfunkčnom
dome na Ul. Dlabačovej a súvisiacej technickej vybavenosti –
(OI- Ing.R. Guzma)
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016 o výške
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia – (OŠaM- Mgr.V.Popluhárová)
13. Správa o výsledkoch kontrol – (ÚHK)
14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 2/2012
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým

osobám pôsobiacim na území mesta Žilina v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 5/2015 – (poslanecký klub
Srdce pre Žilinu)
15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4/2017 – (poslanecký klub Srdce pre
Žilinu)
16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4/2017 – (OE – Ing. K.Krutek)
17. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena,
zriadenie vecného bremena) – (OPM- JUDr.J.Ulaher)
Rôzne, záver

Miroslav Kolenčiak, predseda FK , v.r.

Pozvaní :
Bechný Ľubomír Ing.
Kapitulík Martin Ing.
Mihál Miroslav Ing. Bc.
Mikloška Lukáš JUDr.
Sokol Miroslav Ing.
Tuchyňová Vanda Mgr.

