MESTO POLTÁR
MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489, POLTÁR
Členom mestského zastupiteľstva
987 01 Poltár
V Poltári dňa 16. 6. 2016

POZVÁNKA
V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.
.
zvolávam

dňa 23. 6. 2016, t. j. vo štvrtok o 12,00 hod.
do zasadačky MsÚ zasadnutie MsZ s nasledovným programom:

1.
2.
3.
4.

Slávnostné prijatie bezpríspevkových darcov krvi
Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
Schválenie priameho odpredaja bytu č. 31 v bytovom dome s. č. 503
Zaradenie verejných miestnych a účelových komunikácií do časti Hájiky – Maky
a Prievrana do pasportizácie komunikácií
5. Stavebná úprava komunikácie Poltár – Hájiky
6. Zápis vecného bremena, ktoré vzniklo vo verejnom záujme a jeho obsahom je držba
a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby
– na pozemkoch pod miestnymi komunikáciami v časti Hájiky – Maky a Prievrana
7. Schválenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov reštauračného zariadenia
Krištáľ
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Poltár za r. 2015
9. Záverečný účet mesta Poltár za r. 2015
10. Individuálna výročná správa Mesta Poltár za r. 2015
11. Prenájom nebytových priestorov v bývalom Dome služieb
12. Plány činnosti mestskej rady, mestského zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky mesta
13. Schválenie nových členov ZPOZ - u pri MsZ v Poltári
14. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na
reprezentačné účely r. 2015 – MsÚ Poltár
15. Kontrola vzniknutých pracovno – právnych vzťahov na MsÚ na základe dohôd r. 2015
16. Kontrola preverenia postupu Mesta Poltár a to zákonnosti a dodržiavania termínov vo
veci zverejnenia uznesení zo zasadnutia MsZ 11. 3. 2016, na ktorých bolo uplatnené
sistačné právo primátora mesta
17. R ô z n e
18. Interpelácia
19. Diskusia
20. Záver
Účasť na zasadnutí je nutná. Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov
mesta.

Pavel GAVALEC
primátor

