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P O Z V Á N K A 
 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 
 

pozývam Vás na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krupine, 
ktoré sa uskutoční 

 
v stredu 28.9.2022 o 14.00 hodine 

 
vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine. 

 
 
 
Program: 
 
 
     1.   Otvorenie – primátor mesta 
     2.   Správa o činnosti MsR v Krupine - primátor mesta 
     3.   Správa o činnosti Mestskej polície v Krupine – náčelník MsP 
     4. .Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina č. .../2022 o dani z nehnuteľnosti, o podmienkach 
...........určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Krupina – Monika Plevová 
     5.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. ... /2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
...........Krupina, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina č. 2/2017 o poskytovaní     
...........dotácie z rozpočtu Mesta Krupina v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. 
...........5/2020. – Ing. Slúková 
     6.  Výstupy z komisií: 
         - Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
         - Komisia rozvoja mesta. - oddelenie správy majetku mesta                                    
                                               . - oddelenie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta 
                                                 - oddelenie projektového manažérstva 
                                              .  - oddelenie školstva  
                                              .  - ekonomické oddelenie 

    7. .Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení za obdobie od 1.1.2022 - 30.6.2022. – hlavná 

...........kontrolórka 
    8.  Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov k 30.6.2022, schváleného rozpočtu Mesta Krupina 
..........na rok 2022, Prvok 12.2.2. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií, humanitárna pomoc 
..........Ukrajine - hlavná kontrolórka 
    9.  Správa o výsledku kontroly čerpania finančných prostriedkov transparentného účtu Mesta Krupina,  
..........s názvom Pomoc utečencom z Ukrajiny – hlavná kontrolórka 
   10. Správa  z vykonanej kontroly hospodárnosti a efektívnosti  nákupu lesnej techniky, traktor + 
..........vývozka,  v spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina. 
   11.  Rôzne 
   12.  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 dani z nehnuteľnosti, o podmienkach určovania a 
.......vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Krupina – Monika Plevová  
 3.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. .../2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Krupina, ktorým 
.......sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina č. 2/2017 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Mesta Krupina 
.......v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. 5/2020. – Ing. Slúková 
4. .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) oddelenie projektového manažérstva 
                                              . -   b4) oddelenie školstva a organizačné oddelenie 
                                                -   b5) 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 
18862/2022  Sekretariát primátora           tel.: 045/555 03 11  23.9.2022 
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