PRIMÁTOR MESTA VRÚTKY

Vrútky, dňa 16. 06. 2022

POZVÁNKA
Na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 ods. 1 zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční
dňa 21.06.2022 (utorok) so začiatkom o 14,00 hod.
v sobášnej miestnosti Mestského úradu vo Vrútkach.

NÁVRH PROGRAMU
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Správa o plnení uznesení MsZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti
územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Vrútky, Zmeny a doplnky č. 4"
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrútky č. 1/2021 o zápise na
plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky
Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
Odpísanie pohľadávok
Výročná správa o meste Vrútky za rok 2021
Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2021 – 2022
Nakladanie s majetkom mesta Vrútky
Návrhy na udelenie pamätných listov, čestného občianstva mesta Vrútky, Ceny mesta Vrútky a
Ceny primátora mesta Vrútky
Informácia o posúdení predložených oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomeroch verejných funkcionárov mesta Vrútky
Návrh vstupného – letné kúpalisko Vrútky, sezóna 2022
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Vrútky na celé funkčné obdobie rokov
2022 – 2026
Návrh na určenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2022 – 2026 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Vrútky na celé
volebné obdobie rokov 2022 – 2026
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022
Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra mesta Vrútky za ostatné obdobie
Žiadosť o spolufinancovanie projektu „Škola hrou“ v rámci výzvy na predkladanie malých
projektov z Programu Interreg VA SK – CZ 2014 – 2020
Rôzne
a/ Informácia o výsledku kontroly športovej infraštruktúry na základných školách v meste Vrútky
vykonanej NKÚ SR
b/ Rozbory hospodárenia za rok 2021 – Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
Diskusia
Interpelácie
Záver

S pozdravom
Mgr. Branislav Zacharides, v.r.
primátor mesta
Poznámka:
O 15.30 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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