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P O Z V Á N K A 
 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 
 

pozývam Vás na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krupine, 
ktoré sa uskutoční 

 
v stredu 27.4.2022 o 13.00 hodine  

 
vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine. 

 
 
 
Program:  
 
 
  1.    Otvorenie – primátor mesta 
  2.    Správa o činnosti MsR v Krupine - primátor mesta 
  3.   Schválenie dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 245/2021/ODPM, ktorej predmetom je zhotovenie diela 
........."Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine"- Ing. Belláková 
  4... Schválenie návrhu zmluvy o dielo, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov pre zákazku 
.........."Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici v  meste Krupina"- Ing. 
..........Belláková 
  5.    Schválenie Návrhu Zmluvy o dielo na zákazku "Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra v meste Krupina" 
..........– Ing. Kemp 
  6.   Schválenie Návrhu Zmluvy o dielo na zákazku "P1396 Krupina, asanácia mosta, preložka 2 x NN 
.........vedenia" – Ing. Kemp  
  7.  Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Krupina k Záverečnému účtu Mesta Krupina za rok 2021  - 
.........hlavná kontrolórka 
  8.  Schválenie Záverečného účtu Mesta Krupina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za 
.........rok 2021 - Ing. Slúková 
  9.   Výstupy z komisií: 
        - Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
        - Komisia rozvoja mesta - oddelenie správy majetku mesta  
                                               - oddelenie výstavby, ŽP a rozvoja mesta 
                                             . - ekonomické oddelenie 
 10.  Rôzne   
 11.  Záver 
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Prílohy:                                                                                                                                                                             
 1.  Schválenie dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 245/2021/ODPM, ktorej predmetom je zhotovenie diela "Rekonštrukcia 
......atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine"- Ing. Belláková 
 2...Schválenie návrhu zmluvy o dielo, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov pre zákazku "Revitalizácia 
......medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici v  meste Krupina"- Ing. Belláková 
 3.  Schválenie Návrhu Zmluvy o dielo na zákazku "Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra v meste Krupina"– Ing. Kemp 
 4.  Schválenie Návrhu Zmluvy o dielo na zákazku "P1396 Krupina, asanácia mosta, preložka 2 x NN vedenia" – Ing. 
......Kemp 
 5.  Schválenie Záverečného účtu Mesta Krupina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2021 - Ing. 
......Slúková 
 6. .Výstupy z komisií: 
      a) Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
      b) Komisia rozvoja mesta -  b1) oddelenie správy majetku mesta  
                                               -  b2) oddelenie výstavby, ŽP a rozvoja mesta 
                                             . -  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 
12642/2022  Sekretariát primátora           tel.: 045/555 03 11 0 22.4.2022 


