PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY
Krompachy 6. decembra 2018

POZVÁNKA
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m 2. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční dňa

12. decembra 2018 (streda) o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.
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Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Voľba volebnej komisie.
Interpelácie poslancov MsZ.
Zriadenie komisií MsZ, určenie náplne ich práce, voľba predsedov, podpredsedov a členov.
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
Schválenie poslanca MsZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z.z. o rodine.
Určenie platu primátorke mesta Krompachy.
Majetkové návrhy.
Návrh rozpočtových opatrení.
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady.
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy.
Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2018.
Návrh na vymenovanie členov rady škôl a školských zariadení za zriaďovateľa.
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád s majetkovou účasťou mesta
Krompachy.
Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Krompachy.
Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2012
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.
Informácia – Doplnok č. 26 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch.
Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2019.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Ing. Iveta RUŠINOVÁ

