PRIMÁTOR MESTA VRÚTKY
Vrútky, dňa 07. 02. 2019

POZVÁNKA
Na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 ods. 1 zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční
dňa 12.02.2019 (utorok) so začiatkom o 14,00 hod.
v sobášnej miestnosti Mestského úradu vo Vrútkach.
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Nastúpenie náhradníkov za poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach – príprava
Správa o plnení uznesení MsZ
Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Vrútky
Návrh VZN č. 1/2019 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
Návrh VZN č. 2/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia
úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v
zariadení SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky (ďalej
len zariadenie „SENIOR Vrútky“)
Plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vrútky za rok 2018
Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018
Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra mesta Vrútky za ostatné obdobie
Súhrnná správa MsP za rok 2018
Vyhodnotenie sezóny mestského kúpaliska za rok 2018, príprava sezóny na rok 2019
Vyhodnotenie sezóny futbalového klubu FC ATTACK Vrútky a príprava sezóny na rok
2019
Rozpočtové opatrenie 9/2018
Nakladanie s majetkom mesta Vrútky - Prenájom nehnuteľností – nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Vrútky v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. §9a odstavec 9 písmeno
c) – p. Maroš Sedlačka
Nakladanie s majetkom mesta Vrútky - Prenájom nehnuteľností – nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Vrútky v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. §9a odstavec 9 písmeno
c) – Mgr. Lucia Plešová
Odpredaj nehnuteľností – pozemkov mesta Vrútky v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí §9a odstavec 8 písmena – Bc. Róbert Rafaj
Zriadenie vecného bremena na pozemku v zmysle čl. 22 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Vrútky č. 3/2018 – PhDr. Michal Hanko
Nakladanie s majetkom mesta Vrútky – výpožička nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Vrútky v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. §9a odstavec 9 písmeno c) – Slovenský zväz
záhradkárov

Telefón
043/4241820

Fax
043/4281285

Vybavuje
Mgr. Košútová

IČO
647 209

E-mail
lenka.kosutova@vrutky.sk

PRIMÁTOR MESTA VRÚTKY
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do orgánov školskej
samosprávy v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Vrútky
Štatút denného centra seniorov vo Vrútkach
Informácia o kultúrnych podujatiach v 1. ½ roka 2019
Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Vrútky za
rok 2018
Riešenie dopravnej obslužnosti mesta Vrútky
Schválenie volebného programu primátora a poslancov MsZ
Vyhodnotenie dotácií pre organizácie v meste Vrútky za rok 2018
Rôzne
a/ Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach, členov
Mestskej rady vo Vrútkach, členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve vo Vrútkach
a zástupcu primátora mesta Vrútky
b/ Schválenie poslancov MsZ vykonávajúcich svadobné a iné občianske obrady
c/ Súhlas mesta so zmenou v sieti škôl a školských zariadení v zmysle zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
d/ Odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta
Diskusia
Interpelácie
Záver

S pozdravom
Mgr. Branislav Zacharides, v.r.
primátor mesta

Poznámka:
O 16.00 hod. možnosť občanov predniesť svoje sťažnosti, pripomienky a postrehy k činnosti primátora
mesta, prednostu MsÚ, poslancov MsZ a hlavného kontrolóra mesta.
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