
Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 
 

POZVÁNKA 
 
Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční 
 

dňa 04.06.2015 o 13,00 hod 
 

     v  budove Mestského úradu , Veľká zasadačke na prízemí, Námestie obetí komunizmu 1, 
011 31 Žilina,   
 
 
 
 
Program:   
               
Otvorenie, schválenie programu 

 
1) Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia MsHKM Žilina, s.r.o. za 1. 

štvrťrok 2015 a návrh opatrení pre rozvoj mládežníckeho a ženského 
ľadového hokeja 

2) Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského 
divadla v Žiline 

3) Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ, s.r.o. za 1. kvartál 
2015 

4) Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014 
5) Návrh na schválenie zrušenia spoločnosti Žilina Real, s.r.o. bez likvidácie 

formou jej zlúčenia do spoločnosti Žilbyt, s.r.o. 
6) Návrh na schválenie odkúpenia náhradného nájomného bytu podľa zákona 

č. 261/2011 Z.z.  
7) Správa o výsledku kontroly 
8) Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so 

štúdiom v ZUŠ 
9) Návrh na zlúčenie komisií a zrušenie mestskej rady 

10) Návrh na zníženie daní z nehnuteľnosti o 50% 
11) Prerokovanie a určenie platu primátora 
12) Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline 
13) Návrh na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti Žilbyt, s.r.o. 
14) Návrh na schválenie informácie o plnení dopadových ukazovateľov 

vybraných projektov 
15) Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou 

obchodnej verejnej súťaže 
16) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného  účtu Mesta 

Žilina za rok 2014 
17) Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2014 
18) Rozpočet mesta – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 



19) Nakladanie s majetkom  (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností 
a zriadenie vecného bremena )   

20) Rôzne    
 
 
 
 
                                                           Miroslav Kolenčiak, predseda FK , v.r.  

 
 
 

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


	Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline
	POZVÁNKA
	Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční
	v  budove Mestského úradu , Veľká zasadačke na prízemí, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,




