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 piatok 19. marca 2021 o 13.00 hodine
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine.
Program:
1.
2.

13.00 - 13.05
13.05 - 13.10

3.
4.

13.10 - 13.30
13.30 - 13.45

5.

13.45 - 13.55

6.

13.55 - 14.05

7.

14.05 - 14.10

8.

14.10 - 14.15

9.

14.15 - 14.20

10.

14.20 - 14.30

11.

14.30 - 14.40

12.

14.40 - 15.00

13.

15.00 - 15.30

14. 15.30 - 16.30
15. 16.30 - 16.45
16. 16.45 - 17.00
17. 17.00

Otvorenie – primátor mesta
Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ, zloženie sľubu náhradníka na poslanca
MsZ – primátor mesta
Správa o činnosti Mestskej rady – primátor mesta
Správa o činnosti Mestskej polície za II. polrok 2020 a za kalendárny rok
2020 – náčelník MsP
Schválenie VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2020 a VZN č. 5/2020
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
– Ing. Žabková
Schválenie VZN, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 13/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území
Mesta Krupina – Ing. Žabková
Schválenie Kúpnej zmluvy na suvenírovú bankovku v nominálnej
hodnote 0,-EUR – PhDr. Lukáč
Schválenie ročníkových zápisov kroniky mesta Krupina za roky 2008-2009 –
PhDr. Lukáč
Schválenie vstupu Mesta Krupina do Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Stredné Slovensko – Ing. Belláková
Schválenie Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli
základných škôl v Krupine“ - Ing. Belláková
Schválenie zrušenia uznesenia č. 297/2020-MsZ (vypracovanie
architektonickej štúdie stavby nájomných bytov v lokalite Červená Hora) –
primátor mesta – primátor mesta
Schválenie Rámcovej dohody na realizáciu stavebných prác v súvislosti
s opravami a údržbou asfaltových miestnych komunikácií v katastrálnom
území mesta v období rokov 2021-2026 – Ing. Uramová
Schválenie Zmluvy o poskytovaní vysielacieho času a súvisiacich
služieb v káblovej televízii – Ing. Uramová
Výstupy z komisií
Prerokovanie podnetu Dozornej rady MsL, s.r.o. Krupina – JUDr. Kocková
Rôzne
Záver

Prílohy:

Na zasadnutie pozývam:

1. Správa o činnosti MsP za II. polrok 2020 a za kalendárny rok 2020
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2020 a 5/2020
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a

- riaditelia škôl a školských zariadení
- konatelia mestských s.r.o.
- riaditeľ OO PZ Krupina

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
- Mládežnícky parlament
3. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 13/2020 o určení výšky
- Okresná prokuratúra
dotácie na žiaka .....
- občania mesta
4. Návrh Kúpnej zmluvy na suvenírovú bankovku v nominálnej
hodnote 0,-EUR
5. Vstup Mesta Krupina do Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Stredné Slovensko
6. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli ZŠ Krupina
7. Rámcová dohoda na realizáciu stavebných prác v súvislosti s opravami a
údržbou miestnych komunikácii v k.ú. mesta v období rokov 2021-2026
8. Zmluva o poskytovaní vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej
televízii
9. Výstupy z komisií:
a) Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok
b) Komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky
c) Komisia rozvoja mesta - majetková časť
- odd. výstavby, ŽP a RR
- ekonomická časť
10. Podnet Dozornej rady MsL, s.r.o., Krupina

Ing. Radoslav V a z a n
primátor mesta
V Krupine, 15. marca 2021

