
 

 

 

 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

POZVÁNKA 

 

Pozývam Vás na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 29.03.2017  o 9,00 hod  

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

zasadačka PP - prízemie. 

 

 

1. Program:     

1. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline – (poslanecký návrh – 

p. Púček)  

2. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

č. 40/2017 (poslanecký návrh – p. Púček)  

3. Založenie Nadácie mesta Žilina – (poslanecký návrh – Mgr. 

Filipová)  

4. Návrh na neobmedzené zľavené cestovné mestskej hromadnej 

dopravy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – 

(poslanecký návrh – Mgr. Filipová)   

5. Úprava ekonomického nájmu v bezbariérových bytoch – 

(OSaB)   

6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25/2012 o dani 

za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

mesta – (odbor dopravy)  

7. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Modernizácia odbornej učebne 

na ZŠ Do Stošky v Žiline“ – (odbor projektov EÚ) 

8.  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na projekt s názvom „Modernizácia 

odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová Žilina“ – (odbor 

projektov EÚ)  

9. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Modernizácia odborných 

učební a knižnice na ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline“ – 

(odbor projektov EÚ)  

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Modernizácia odborných 

učební na ZŠ Jarná v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Zriadenie odborných učební 

a školskej knižnice, Karpatská, Žilina" – (odbor projektov EÚ)  

12. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Obnova odborných učební ZŠ 

Limbová, Žilina“ – (odbor projektov EÚ)   



13. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Modernizácia odborných 

učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ – (odbor projektov EÚ) 

14. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Budovanie a obnova odborných 

a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline“ – 

(odbor projektov EÚ)  

15. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Modernizácia odborných 

učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline“ – (odbor 

projektov EÚ)   

16. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline“ – (odbor projektov 

EÚ)  

17. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy MŠ Petzvalova v Žiline“ – (odbor projektov 

EÚ)  

18. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Cyklistická komunikácia V6 

v meste Žilina – (odbor projektov EÚ)  

19. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Zriadenie novej jazykovej 

učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ 

Lichardova v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

20. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Modernizácia odborných 

učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ – (odbor projektov 

EÚ)   

21. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Modernizácia odborných 

učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, 

Žilina“ – (odbor projektov EÚ)  

22. Nakladanie s majetkom  (odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) - (OPM)  

23. Informatívna správa k požiadavke začatia majetkovoprávneho 

vysporiadania ihrísk v meste Žilina – (OPM)  

24. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 42/2017 – Návrhu na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančných príspevok na 

projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej 

školy Čajakova v Žiline – (poslanecký návrh – Ing. Sokol)  

25. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 43/2017 – Návrhu na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej 

školy Suvorovova v Žiline“ – (poslanecký návrh – Ing. Sokol) 

26.  Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 44/2017 – Návrhu na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt s názvom „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, 

prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ 

– (poslanecký návrh – Ing. Sokol)  

27. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 45/2017 – Návrhu na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 



projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej 

školy Závodie v Žiline“ – (poslanecký návrh – Ing. Sokol)  

28. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 46/2017 – Návrhu na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt s názvom „Preferencia vozidiel VOD na svetelných 

križovatkách v meste Žilina“ – (poslanecký návrh – Ing. Sokol)  

29.  Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 47/2017 – Návrhu na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina 

– I. etapa“ – (poslanecký návrh – Ing. Sokol)  

30. Návrh na odpis pohľadávok – (OE) 

31. Informatívna správa o výsledkoch kontroly NKÚ a prijatých 

opatreniach – (OE) 

32. Správa o výsledkoch kontrol – (ÚHK)  

33. Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina 

k Návrhu záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2016 – (ÚHK) 

34. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2016 – (OE)  

35. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 2/2017 – (OE)  

            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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


