
Finančná a majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

POZVÁNKA 

 

Pozývam Vás na zasadnutie finančnej a majetkovej komisie, ktoré sa uskutoční online – 

prostredníctvom videokonferencie 

 

 

DŇA 26.8.2021 O 9,00 HOD - ŠTVRTOK 
 

Program: 

1. Nakladanie s majetkom 

2. Lidl- okružná križovatka (odpredaj, nájom, vecné bremeno, nadobudnutie vlastníckeho práva) 

3. Lidl- okružná križovatka (odpredaj, nájom, vecné bremeno, nadobudnutie vlastníckeho práva) - 

príloha 

4. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný osobitého 

zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) 

5. Nakladanie s majetkom (nájom) - knižnica - Bytčica 

6. Nakladanie s majetkom (nájom) - knižnica - Trnové 

7. Nakladanie s majetkom (nájom) - komunitná záhrada - Bajzová 

8. Nadobudnutie projektovej dokumentácie, výsledkov inžinierskej činnosti a práv a súvisiacich práv a 

povinností s ukončením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 603/2017, uzatvorenej medzi mestom 

Žilina ako budúcim kupujúcim a DAG SLOVAKIA, a.s. a Ing. Viliam Čech 

9. ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2021 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM 

OPATRENÍM Č. 8/2021 

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

„Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšením 

podielu zelene v meste Žilina“ 

11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Zelené 

opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ 

12. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Cyklotrasa V9 

(Vlčince - Vodné dielo)– úsek II.“ 

13. Podnikateľský zámer, návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. pre rok 2022 

14. SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

15. Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s ním 

súvisiacich potrebných dokumentov 

16. Zabezpečenie trvalého technického riešenia podmývania cestnej komunikácie medzi sídliskami 

Vlčince a Solinky 

17. Zabezpečenie skladových priestorov pre potreby komunitného centra a odboru sociálneho a 

bytového, ktoré budú slúžiť na uskladňovanie materiálnej pomoci pre rodiny/klientov v núdzi 

18. NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU PREDAJA SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA 

FORMOU PRIAMEHO PREDAJA 

19. Povrchové úpravy verejných priestranstiev 

20. Rôzne 
 
 
 

                                          Ing. Martin Kapitulík, predseda, v. r.  

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Nakladanie-s-majetkom.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/FINAL_23_8_21_material-LIDL_krizovatka_Kapitulik.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/FINAL_prilohy_LIDL_krizovatka.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/FINAL_prilohy_LIDL_krizovatka.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Najom-september-2021.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Najom-september-2021.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Komisie_Najom_kniznica_Bytcica.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Komisie_Najom_kniznica_Trnove.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Komisie_Najom_komunitna-zahrada_Bajzova.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Material-do-komisii-prevod-PD-DAG-a-Mesto-Zilina.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Material-do-komisii-prevod-PD-DAG-a-Mesto-Zilina.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Material-do-komisii-prevod-PD-DAG-a-Mesto-Zilina.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/RO-8-2021-s-hlav.-do-kom.-MZ.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/RO-8-2021-s-hlav.-do-kom.-MZ.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Komisie-MZ-chodniky-003.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Komisie-MZ-chodniky-003.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Komisie-MZ-chodniky-003.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/ZoNFP-arealy-MS-ZS-material-MZ-2021_09.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/ZoNFP-arealy-MS-ZS-material-MZ-2021_09.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/ZoNFP-cyklostrasa-V9-usek-II-komisie-2021.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/ZoNFP-cyklostrasa-V9-usek-II-komisie-2021.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Podnikatelsky-zamer-navrh-rozpoctu-spolocnosti-Technicke-sluzby-mesta-Zilina-s.r.o.-pre-rok-2022.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/SVK-do-komisii-september-2021_.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Material-na-rokovanie-komisii-MZ_spustenie-IDS.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Material-na-rokovanie-komisii-MZ_spustenie-IDS.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Cesta-V-S-august.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Cesta-V-S-august.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/sklad-pre-socialny-odbor-a-komunitne-centrum-2021-komisie.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/sklad-pre-socialny-odbor-a-komunitne-centrum-2021-komisie.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Navrh-na-schvalenie-zameru-predaja-sortimentov-suroveho-dreva.pdf
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/08/Navrh-na-schvalenie-zameru-predaja-sortimentov-suroveho-dreva.pdf


 
 
 
 
 
 

Pozvaní: 
Mgr. Miriam Šuteková 

        Ing. Jozef Cisarik  

Ing. Miroslav Sokol  

Mgr. Vanda Tuchyňová  

Ing. Gustáv Šimalčík  

Bc. Ing. Veronika Bobáňová  

Ing. Jozef Mičic  

Ing. Soňa Mäsiarová  

Peter Veselý  

Ing. Ivan Gašpar  

Ing. Elena Šuteková  

JUDr. Ing. Roman Kružliak 
Predkladatelia materiálov 

 


