
 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

POZVÁNKA 

 

Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 20.11.2017  o 10,00 hod  

     v  budove Mestského úradu , Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,  

zasadačka č. 104- 1. poschodie 
 

 

Program:     
1. Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

na rok 2018 a nasledujúce – (DPMŽ) 

2. Nakladanie s majetkom (kúpa) – (Ing. Groma) 

3. Informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností s účasťou 

mesta na rok 2018 – 2019 – (štatutárni zástupcovia spoločností 

s účasťou mesta)  

4. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o. za III. štvrťrok 2017 – (JUDr. Beszédesová, Ing. 

Bořuta) 

5. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline – (poslanecký návrh – p. Púček) 

6. 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) 

7. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory 

v mestských častiach – zásady stanovenia ich použitia a výšky – 

(poslanecký návrh - Bc. Juriš) 

8. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie 

vecného bremena) – (OPM) 

9. Návrh na zmenu uznesenia Bezplatná mestská hromadná doprava 

pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina potvrdenie pozastaveného 

uznesenia    § 13, odst. 8 zákona č. 369/1990 Zb. – (poslanecký 

návrh – Ing. Bechný) 

10. Správa o výsledkoch kontrol – (ÚHK) 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina 

na I. polrok 2018 – (ÚHK) 

12. Zriadenie Výboru pre audit mesta Žilina – (OE) 

13. Spätné prevzatie práv a povinností zo Zmluvy o dielo so 

spoločnosťou Siemens, s.r.o, z Dopravného podniku mesta Žiliny, 

s.r.o. na mesto Žilina – (OE) 



14. Vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, 

s.r.o. a mestom Žilina – (OE) 

15. Návrh na odpis pohľadávok – (OE) 

16. Investičný plán na roky 2018 – 2020 – návrh – (OE) 

17. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2018 – 2020 – 

(OE) 

18.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


