PRIMÁTORKA MESTA PRIEVIDZA
JUDr. Katarína Macháčková

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi,
ktoré sa uskutoční dňa 3. decembra 2018 (pondelok) o 9.00 h
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Návrh programu:
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Otvorenie
Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta
Oznámenie o zániku mandátu poslanca MsZ a nastúpení náhradníka
Zloženie sľubu primátorky mesta Prievidza
Zloženie sľubu poslancov MsZ v Prievidzi
Príhovor primátorky mesta Prievidza
Schválenie programu MsZ v Prievidzi
Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Oznámenie o poverení zástupcov primátorky mesta
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ v zmysle § 12
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
Zriadenie poradných orgánov MsZ a primátora mesta, voľba ich predsedov a členov
Zriadenie komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a voľba jej členov
Zriadenie komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta
a hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení
a voľba jej členov
Poverenie do funkcie sobášiacich a ostatnej občianskej obradnosti
Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
Návrh na doplnenie členov Výborov volebných obvodov č. V, VI a VII z radov neposlancov
Schválenie zástupcov mesta do organizácií založených a zriadených mestom Prievidza
Návrh na stanovenie platu pre zástupcov primátorky mesta
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2019
Informácia o termínoch rokovania MsZ v I. polroku 2019
Záver
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