
 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

POZVÁNKA 

 

Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 6.4.2018  o 9,00 hod - PIATOK 

     v  budove Mestského úradu , Nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,  zasadačka č. 

104- 1.posch. 

Program:     

1. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD 

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 2017 – (Ing. Barienčík, PhD.) 

2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline- (OVV) 

3. Informatívna správa k Uzneseniu č. 43/2018 výzva Okresnému úradu 

v Žiline a Poľovníckemu združeniu Hubertus na riešenie premnoženej 

diviačej zveri na území Mesta Žilina – (OŽP) 

4. Návrh záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina – (poslanecký návrh – Mgr. Cibulka) 

5. Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Malá Fatra za rok 2017 – (OKŠCRaMR) 

6. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

– (poslanecký návrh - Ing. Sokol, Ing. Bechný) 

7. Podpora mnohodetných rodín – (poslanecký návrh – Ing. Sokol) 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dani za ubytovanie – 

(poslanecký návrh – Ing. Bechný) 

9. Správa o výsledkoch kontrol – (ÚHK) 

10. Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji 

pozemkov vo vlastníctve Mesta Žilina s limitovanou výmerou – (OPM) 

11. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie 

vecného bremena – (ÚHK) 

12. Návrh na odpis a vyradenie majetku – (OE) 

13. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 7/2017 – informatívna správa – (OE) 

14. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu 

Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2017 – (ÚHK) 

15. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2017 – (OE) 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 3/2018 – (OE) 

17. 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. 


