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 19. apríla 2017 o 9.00 hodine
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

8.30 - 9.00 Stretnutie poslancov na VN Bebrava – obhliadka možnej prístupovej cesty
k vodnej nádrži
9.00 - 9.15 Otvorenie – primátor mesta
9.15 - 9.30 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ – hlavný kontrolór
9.30 - 9.45 Návrh VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Krupina – prednostka
MsÚ
9.45 - 10.00 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom
Mesta Krupina – prednostka MsÚ
10.00 - 10.30 Schválenie zmluvy o dielo na vypracovanie PD a jej podpísanie
pre realizáciu stavby „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska
Majerský rad v meste Krupina“ – Ing. Belláková
10.30 – 11.15 Schválenie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe:
„Líška, bralo pod priehradou – rozšírenie miestnej komunikácie“ –
Ing. Uramová
11.15 – 12.00 Schválenie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe:
„Oprava častí strechy na budove nemocnice“ – Ing. Uramová
12.00 - 13.00 OBED ŠJ E.M.Šoltésovej
13.00 - 14.30 Výstupy z komisií
14.30 - 15.30 Rôzne

Prílohy:

Na zasadnutie pozývam:

1. Návrh VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Krupina
2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia
s majetkom mesta Krupina
3. Návrh zmluvy o dielo „Revitalizácia medziblokových
priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
4. Návrh zmluvy o dielo „Líška, bralo pod priehradou rozšírenie miestnej komunikácie“
5. Návrh zmluvy o dielo „Oprava častí strechy na budove
nemocnice“
6. Výstupy z komisií:
a) Komisia rozvoja mesta
b) Komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky

- riaditelia škôl a školských zariadení
- konatelia mestských s.r.o.
- riaditeľ OO PZ Krupina
- Mládežnícky parlament
- Informačné centrum mladých
- Okresná prokuratúra
- občania mesta

Ing. Radoslav V a z a n
primátor mesta
V Krupine, 13. apríla 2017

