Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline
POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 01.06.2017 o 9,00 hod
v budove Mestského úradu , Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
zasadačka č. 104
1. Návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách s parc. Číslom C-KN: 7986/12 –
(poslanecký návrh – Mgr. Cibulka, Ing. Bechný)
2. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 225/2015 –
(poslanecký klub – Srdce pre Žilinu)
3. Zámer prerozdelenia finančných prostriedkov z príjmovej časti rozpočtu, dotácie
z príjmov z odvodu z hazardných hier pre športové kluby, vykonávajúce svoju činnosť
na území mesta Žilina – (poslanecký klub – Srdce pre Žilinu)
4. Efektívne, hospodárne, účelné a účinné nakladanie s majetkom mesta Žilina v správe –
(poslanecký klub Srdce pre Žilinu)
5. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej
hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny
s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2016 - (Ing. Barienčík)
6. Schválenie investičného zámeru obnovy a stavebných úprav bytového domu ul.
Predmestská, súp.č. 1610, 010 01 Žilina, a jeho financovanie prostredníctvom
podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – (odbor investičný)
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Žilina – (OŠaM)
8. 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)
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2017, ktorým sa dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich
poskytovania mestom Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 –
(OSaB)

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa schvaľuje
prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina – (OŽP, Žilbyt)
11. Návrh na zmenu uznesenia Bezplatná mestská hromadná doprava pre
Žilinčanov v meste Žilina – (poslanecký návrh – Ing. Bechný)

všetkých

12. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 48/2016 Doprava zadarmo pre študentov – (poslanec Ing.
M. Sokol)
13. Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Mestský investorský útvar,
s.r.o. – (OPM)
14. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava
Žilinského kraja, s.r.o. – (OPM)
15. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) – (OPM)
16. Správa o výsledkoch kontroly - (ÚHK)
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na
2017 – (ÚHK)

II. polrok

18. Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina na roky 2017 – 2022 – (OKŠCRaMR)
19. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok – (odbor
projektov EÚ)
20. Rôzne, záver

Miroslav Kolenčiak, predseda FK , v.r.

Pozvaní :
Bechný Ľubomír Ing.
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