Mesto
GELNICA

V Gelnici dňa 05.06.2018

POZVÁNKA
Na základe ustanovení §§ 12 a) a 13 ods. 4, písm. a)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Gelnici

na deň 19. júna 2018 (utorok) o 16.00 h
do zasadacej miestnosti mestského úradu.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a skrutátorov
3. Správa overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa 27.04.2018
4. Správa o plnení uznesení MsZ zo dňa 27.04.2018
5. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Gelnica na roky 2018-2024
6. Správahlavnej kontrolórky mesta o kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Gelnica
v roku 2017
7. Správahlavnej kontrolórky mesta o kontrole výkonu správy zimného štadióna P. Bindasa v zmysle
mandátnej zmluvy č. 1/2015
8. Správahlavnej kontrolórky mestao výsledku kontroly prevádzky pohrebiska z pohľadu platného
prevádzkového poriadku pohrebiska Mesta Gelnica a prislúchajúceho cenníka služieb
9. Správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrole výberu správnych poplatkov na úseku matriky a overovacej
agendy prostredníctvom pokladne mesta
10. Plán práce hlavnej kontrolórky mesta na druhý polrok 2018
11. Doplnok č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 77/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Gelnica
12. Doplnok č. 2 k VZN č. 93/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
13. Správy o plnení rozpočtov organizáciívzriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gelnica za rok 2017
14. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Gelnica za rok 2017
15. Záverečný účet mesta Gelnica za rok 2017
16. Rozpočtové opatrenia č. 10 a 11, ktorými sa mení rozpočet Mesta Gelnica za rok 2018
17. Rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa mení rozpočet Základnej školy za rok 2018
18. Mandátna zmluva medzi Mestom Gelnica a obchodnou spoločnosťou GOREJ Legal, s.r.o.
19. Kúpna zmluva medzi Mestom Gelnica a Ing. Milanom Fabinim - pozemky
20. Postúpenie práva poľovníctva a užívania poľovného revíru TROCHANKY
21. Návrhy z komisie na podporu malého a stredného podnikania v PP a VPI zo dňa 29.05.2018
22. Návrh z komisie výberovej, podnikateľskej a obchodu zo dňa 29.05.2018
23. Návrh z komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a na ochranu
verejného poriadku zo dňa 04.05.2018
24. Návrhy z komisie bytovej zo dňa 31.05.2018
25. Návrhy z komisie výstavby a tvorby životného prostredia zo dňa 16.05.2018
26. Menovanie predsedu Zboru pre občianske záležitosti v Gelnici
27. Predložené projekty – žiadosti o dotácie
28. Interpelácie poslancov
29. Rôzne a diskusia
30. Záver
Účasť na zasadnutí MsZ je verejná.
Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

