PRIMÁTORKA MESTA PRIEVIDZA
JUDr. Katarína Macháčková

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2019 (pondelok) o 8.00 h
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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8)

9)
10)
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12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2018
Správa SAD Prievidza, a.s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza
za rok 2018
Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2018
Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí,
v školských jedálňach pri MŠ, pri ZŠ a ZŠ s MŠ
Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia
v znení Doplnkov č. 1 až 4
Návrh SMMP, s.r.o., na zmenu výšky regulovaného nájomného za užívanie nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Prievidza
Ponuka obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod obchodného podielu a navýšenie základného
imania v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25. 6. 2018 (zmeny a doplnky ÚP mesta
Prievidza na základe požiadavky Horského
komposesorátu, pozemkové spoločenstvo
Prievidza)
Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zast. PETROSTAV SK, s.r.o.,
o prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS na pozemkoch vo vlastníctve
mesta k investičnému zámeru „11170-Prievidza-Včelárska ul. – rozšírenie NNK“
Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zast. EUB, s.r.o., o prerokovanie
technického návrhu trasovania energetických IS na pozemkoch vo vlastníctve mesta
k investičnému zámeru „8945-Prievidza-Nespalská ul. – rekonštrukcia rozvádzača NN a NNK
vývod“
Žiadosť spol. EASYTRAVEL+, s.r.o., o obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej
mestskej zóny Prievidza
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 224/15 zo dňa 26. 5. 2015 o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16
Územného plánu mesta Prievidza
Majetkovoprávne veci
D i s k u s i a p r e o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver
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