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 30. augusta 2021 (v pondelok) o 8.00 h
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi
Návrh programu:
1)
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3)
4)
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7)
8)
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15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
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Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom
Prievidza za obdobie 1. – 12./2020
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 – 2024
s výhľadom do roku 2030
Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy
v meste Prievidza
Návrh VZN mesta Prievidza č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT
Prievidza“
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu
mesta Prievidza za obdobie 1. – 6./2021
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 30. 6. 2021
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2021
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2021
Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2021
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie úhrady časti strát minulých období
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., na úseku miestnych
komunikácií, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh zverenia novonadobudnutého
majetku a zúženie o odpredaný majetok pre spol. SMMP, s.r.o.
Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí)
Majetkovoprávne veci
Rôzne
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 poslancov
Diskusia poslancov a poslanecké podnety
Záver
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