MESTO KRUPINA
Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta

POZVÁNKA
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krupine,
ktoré sa uskutoční
v stredu 17. apríla 2019 o 13.00 hodine
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

13.00 - 13.05
13.05 - 13.20
13.20 - 13.30
13.30 - 13.45

Otvorenie – primátor mesta
Správa o činnosti MsR – primátor mesta
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ – hlavný kontrolór
VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky
služieb – Ing. Žabková
13.45 - 14.00 Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Krupina – Ing. Uramová
14.00 - 14.15 Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom
Mesta Krupina – Ing. Belláková
14.15 - 14.30 Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2014, ktorým sa stanovujú zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta
Krupina – Ing. Murínová
14.30 - 14.45 Akčný plán mesta Krupina na roky 2019 – 2023 – Ing. Belláková
14.45 - 15.00 Schválenie zmluvy o dielo „Výmena otvorových výplní bytového domu
Majerský rad č. 78 -79“ – Ing. Uramová
15.00 - 15.15 Schválenie Rámcovej dohody na realizáciu vodorovného dopravného
značenia na území mesta Krupina v období rokov 2019-2024 – Ing. Uramová
15.15 - 15.30 Schválenie zmluvy o dielo „Dobudovanie verejného osvetlenia v Krupine“ –
Ing. Uramová
15.30 - 16.45 Výstupy z komisií
16.45 - 17.00 Rôzne

Prílohy:
1. VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času
prevádzky služieb
2. Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov
na území mesta Krupina
3. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia
s finančnými prostriedkami mesta ....
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2014, ktorým sa stanovujú zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami ...
5. Akčný plán mesta Krupina na roky 2019 - 2023
6. Zmluva o dielo „Výmena otvorových výplní BD Maj. rad 78-79“
7. Rámcová dohoda na realizáciu vodorovného dopravného
značenia na území mesta Krupina
8. Zmluva o dielo „Dobudovanie verejného osvetlenia v Krupine“
9. Výstupy z komisií:
a) Komisia rozvoja mesta
b) Komisia pre školstvo, mládež, kultúru šport a verejný poriadok
c) Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Na zasadnutie pozývam:
- riaditelia škôl a školských zariadení
- konatelia mestských s.r.o.
- riaditeľ OO PZ Krupina
- Mládežnícky parlament
- Okresná prokuratúra
- občania mesta

Ing. Radoslav V a z a n
primátor mesta
V Krupine, 12. apríla 2019

