
 

 

 

 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

POZVÁNKA 

 

Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 26.01.2017  o 9,00 hod  

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

zasadačka č. 104 – 1. poschodie. 

 

 

 

Program:            Otvorenie, schválenie programu 

1. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2012 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

pôsobiacich na území mesta Žilina – (poslanecký návrh – p. 

Púček)   

2. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline – (poslanci MZ v Žiline)  

3. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline – 

(poslanecký návrh – Ing. Sokol, PaedDr. Chodelková, p. 

Juriš)  

4. Informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností 

v roku 2017 a výhľadovo do konca roku 2018 – (riad. 

a konatelia spoločností s účasťou mesta)  

5. Správa o príprave „Memoranda o spolupráci medzi 

Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina“ 

6. Informatívna správa o cieľoch a prioritách spoločnosti 

Obytný súbor Krasňany, s.r.o.  

7. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, 

zriadenie vecného bremena)  

8. Správa o výsledkoch kontrol  

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 

Žilina za rok 2016  



10. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k dodržaniu 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – 

investičného úveru –  

11. Návrh na schválenie investičného úveru  

12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 9/2016 – informatívna správa  

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 10/2016 – informatívna správa   

14. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 1/2017  

15. Rôzne, záver 

 

 

 

                                                                Miroslav Kolenčiak, predseda FK , v.r.  

 

 

 

 

Pozvaní : 

Bechný Ľubomír Ing. 

Kališová Janka 

Kapitulík Martin Ing. 

Mihál Miroslav Ing. Bc. 

Mikloška Lukáš JUDr. 

Sokol Miroslav Ing. 

Pieš Štefan Ing. 

Tuchyňová Vanda Mgr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


