
 

 

 
P O Z V Á N K A 

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

 pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krupine, 

ktoré sa uskutoční  

v stredu 28. februára 2018 o 9.00 hodine 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine. 
Program: 
     1.           9.00  -   9.15  Otvorenie – primátor mesta 
     2.           9.15  -   9.30  Správa o činnosti MsR – primátor mesta 
     3.           9.30  -   9.40  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ – hlavný kontrolór 
     4.           9.40  - 10.00  Správa o činnosti hlavného kontrolóra za r. 2017 – hlavný kontrolór 
     5.         10.00  - 10.15  Výsledok kontroly reprezentačných výdavkov – hlavný kontrolór 
     6.         10.15  - 10.45  Výsledok kontroly Mandátnej zmluvy na  výkon stavebného dozoru  
                                          „Rekonštrukcia Dom služieb“ – hlavný kontrolór 
     7.         10.45  - 11.10  Správa o činnosti Mestskej polície za II. polrok 2017 – náčelník MsP 
     8.         11.10  - 11.30  Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky 
                                         služieb – JUDr. Kocková 
     9.         11.30  - 12.00  Návrh VZN  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Krupina              

                       - prednostka MsÚ                       
                 12.00 – 13.00  OBED ŠJ ZŠ J.C.Hronského 
     10.       13.30  - 14.30  Riešenie prevádzkovania cintorínov od 1.6.2018 – Ing. Maliniaková 

11.      14.30  - 14.45  Návrh na schválenie čiastkovej zmluvy o dielo č. 1 uzatvorenej podľa 
                                         § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a § 536 a násl.  
                                         zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka za účelom  
                                         realizácie stavby: „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií  
                                         v meste  Krupina“ – Ing. Uramová 

12.       14.45 - 15.00  Schválenie návrhu zmluvy o dielo „Nová strešná krytina na futbalovej        
                    tribúne“ – Ing. Belláková 

13.        15.00 – 15.15 Schválenie návrhu mandátnej zmluvy „Externé riadenie projektu:  
                                    Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste 

                                         Krupina“ - Ing. Belláková         
     14.        15.15 - 15.30  Schválenie návrhu Zmluvy o poskytovaní webových služieb  geografického  
                                         informačného systému – T–Mapy Slovensko s.r.o., Banská Bystrica -          
                                         prednostka MsÚ 

15        15.30  - 16.45  Výstupy z komisií 
16.       16.45  - 17.45  Schválenie zástupcu mesta Krupina do štatutárneho orgánu spoločnosti      
                                    Mestské lesy, s.r.o. Krupina - primátor mesta    

     17.       17.45  - 18.30  Rôzne 
 
 
 
 

 

 

 

MESTO  KRUPINA 

Ing. Radoslav VAZAN 
primátor mesta  



Prílohy:                                                                                                     Na zasadnutie pozývam:  
1.   Správa o činnosti hl. kontrolóra za r. 2017                                           - riaditelia škôl a školských zariadení 
2.   Výsledok kontroly reprezentačných výdavkov                                      - konatelia mestských s.r.o. 
3.   Výsledok kontroly Mandátnej zmluvy na výkon stavebného                - riaditeľ OO PZ Krupina 
      dozoru „Rekonštrukcia Dom služieb“                                                   - Mládežnícky parlament 
4.   Správa o činnosti Mestskej polície za II. polrok 2017                           - Okresná prokuratúra 
5.   Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času                 - občania mesta 
      prevádzky služieb                                                                            
6.   Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
      mesta Krupina       
7.   Návrh riešenia prevádzkovania cintorínov v meste od 1.6.2018 
8.   Návrh čiastkovej zmluvy o dielo č. 1 „Obnova a rekonštrukcia 
       MK v meste Krupina“ 
9. Návrh zmluvy o dielo „Nová strešná krytina na futbalovej 
      tribúne“  
10. Návrh mandátnej zmluvy „Externé riadenie projektu:  Revitalizácia  
      medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina 
11. Výstupy z komisií: 
      a/ Komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky 
      b/ Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok  
      c/ Komisia rozvoja mesta  
 
 
 
 
 V Krupine, 23. februára 2018 
 
 
 
 
                                                                                                                  Ing. Radoslav  V a z a n 
                                                                                                    pr imátor mesta 
                                                                                                                                                                                                              


