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 29. septembra 2021 o 9.00 hodine
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine.
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9.00
9.05
9.30
10.00
10.15

- 9.05 Otvorenie – primátor mesta
- 9.30 Správa o činnosti Mestskej rady – primátor mesta
- 10.00 Návrh Rokovacieho poriadku MsZ – primátor mesta
- 10.15 Správa o činnosti Mestskej polície – náčelník MsP
- 10.30 Schválenie uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb „Zimná údržba asfaltových
miestnych komunikácií“ – Ing. Uramová
10.30 - 10.45 Schválenie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe „Most
cez Krupinicu“ – Ing. Uramová
10.45 - 11.00 Schválenie Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe „Plynová
kotolňa Základnej školy J.C.Hronského v Krupine – Ing. Uramová
11.00 - 11.15 Schválenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, ktorej
predmetom je kúpa šmykom riadeného nakladača“ – Ing. Maliniaková
11.15 - 12.00 Schválenie VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina –
Ing. Žabková
12.00 - 12.15 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 10-12/2021 – hlavná
kontrolórka
12.15 - 12.30 Schválenie záznamov kroniky mesta za r. 2008-2009 – PhDr. Lukáč
12.30 - 14.00 Výstupy z komisií
14.00 - 15.00 Rôzne
15.00 - 15.05 Záver

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Na zasadnutie pozývam:

Návrh Rokovacieho poriadku MsZ
- riaditelia škôl a školských zariadení
Správa o činnosti MsP za 1-6/2021
- konatelia mestských s.r.o.
Zmluva o poskytovaní zimnej údržby asfaltových MK
- riaditeľ OO PZ Krupina
Zmluva na vykonanie stavebných prác „most cez Krupinicu“
- Mládežnícky parlament
Zmluva na vykonanie stavebných prác „ Plynová kotolňa ZŠ
- Okresná prokuratúra
ZŠ J.C.Hronského
- občania mesta
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, ktorej
predmetom je kúpa šmykom riadeného nakladača
VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
Plán kontrolnej činnosti na obdobie 10-12/2021
Výstupy z komisií:
a) Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok
b) Komisia rozvoja mesta – majetková časť, odd. výstavby, ŽP a RR,
oddelenie školstva, ekonomická časť

Ing. Radoslav V a z a n
primátor mesta

V Krupine, 24. septembra 2021

