PRIMÁTORKA MESTA PRIEVIDZA
JUDr. Katarína Macháčková

V zmysle § 12 ods. 1 a v súlade s ustanovením § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční
dňa 26. apríla 2021 (v pondelok) o 8.00 h formou videokonferencie
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

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

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Prievidza
Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce
spôsob bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov“
Návrh Záverečného účtu mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2020
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2020
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2021
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 31. 12. 2020
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2021
Návrh Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov Prievidza
Návrh na zmenu Územného plánu mesta Prievidza – zmena funkčného využitia územia
funkčno-priestorového bloku FPB 7-2-3 a 7-2-4 (lokalita Pod banskou) zo „Zmiešaného územia
s prevažne mestskou štruktúrou (cintorín a rozšírenie cintorína)“ na „Obytné územie –
individuálne formy“
Žiadosť neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o., o nájom
nebytových priestorov v CVČ, Ul. K. Novackého, Prievidza
Majetkovoprávne veci
Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“,
vrátane časového harmonogramu, procese prípravy a zdrojov financovania
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)*
Interpelácie posl ancov
Diskusia poslancov a poslanecké podnety
Záver

* Záujemca o vystúpenie je povinný vopred sa telefonicky nahlásiť u určeného zamestnanca na t. č.
0904 752 603 a to najneskôr do začiatku tohto bodu. Technické zariadenie na zapojenie sa do videokonferencie
bude k dispozícii v rámci priestoru budovy Mestského domu v Prievidzi, I. poschodie, prípravná miestnosť pre
obradovú miestnosť
Rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie bude streamované naživo, na portáli YouTube,
na kanáli Mesto Prievidza https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza.
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