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P O Z V Á N K A 

 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

 
pozývam Vás na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krupine, 

ktoré sa uskutoční 
 

v pondelok 28.2.2022 o 9.00 hodine  
 

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine. 
 
 
Program:  
 
  1.    Otvorenie – primátor mesta 
  2.    Prezentácia geotermálneho vrtu na zásobovanie mesta teplom  
  3.    Správa o činnosti MsR v Krupine - primátor mesta 
  4.    Správa o činnosti Mestskej polície v Krupine - náčelník MsP 
  5.... Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č......./2022 o určení výšky finančných  prostriedkov 
.........na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
.........školského zariadenia zriadených mestom Krupina pre rok 2022  – Ing. Žabková 
  6.    Vyhodnotenie ankety o záujme vybudovania Detských jaslí v meste Krupina - Ing. Žabková 
  7.  .Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované 
.........sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o. 
  8. . Technicko - ekonomické zhodnotenie hospodárenia MsL s.r.o., Krupina k 31.12.2021- informácia - 
.........Ing. Jozef Capuliak, PhD. 
  9.    OBED 
 10. .Správa z vykonanej kontroly hospodárenia v Základnej umeleckej škole za rok 2021 - hlavná 
.........kontrolórka 
 11. .Správa z vykonanej kontroly hospodárenia v Domčeku  - Centrum voľného času za rok 2021- 
.........hlavná kontrolórka 
 12..  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krupina za rok 2021 – hlavná .kontrolórka 
 13. . Správa z kontroly plnenia uznesení za IV.Q.2021 - hlavná kontrolórka 
 14....Správa z kontroly čerpania finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Krupina za obdobie 
.........rokov 2017-2021- hlavná kontrolórka 
 15.  Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Krupina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
........financovania - hlavná kontrolórka 
 16.  Výstupy z komisií: 
        - Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
        - Komisia rozvoja mesta - oddelenie správy majetku mesta  
                                               - oddelenie školstva  
                                             . - ekonomické oddelenie 
 17.  Rôzne   
 18.  Záver 
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Prílohy:                                                                                             
                                                                                   
 1.  Správa o činnosti Mestskej polície v Krupine - náčelník MsP    
 2...Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č......./2022 o určení výšky finančných  prostriedkov na prevádzku   
      a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených    
......mestom Krupina pre rok 2022  – Ing. Žabková 
 3.  Vyhodnotenie ankety o záujme vybudovania Detských jaslí v meste Krupina - Ing. Žabková 
 4. .Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v 
......neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o. 
 5. .Výstupy z komisií: 
      a) Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
      b) Komisia rozvoja mesta -  b1) oddelenie správy majetku mesta  
                                               -  b2) oddelenie školstva  
                                             . -  b3) ekonomické oddelenie 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Radoslav Vazan 
           primátor mesta  
 
 
 
Na zasadnutie pozývam: 
 
- riaditelia škôl a školských zariadení 
- konatelia mestských s.r.o. 
- riaditeľ OO PZ Krupina 
- Okresná prokuratúra 
- občania mesta                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo jedn. Vybavuje Poč. príloh Krupina 
2712 /2022  Sekretariát primátora           tel.: 045/555 03 11 0 18.2.2022 
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