Primátor mesta Bojnice
PhDr. František Tám
Bojnice, 7. decembra 2018
POZVANIE
Vážení poslanci,
vážení hostia,
podľa § 12 a §13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční
dňa
dňa 12. decembra 2018 t. j. v stredu o 13.00 hod
vo veľkej zasadačke Mestského úradu Bojnice.
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie platu primátora mesta
4. Oznámenie o poverení zástupcu primátora
5. Plán činnosti MsR a MsZ na rok 2019
6. Správa o plnení uznesení ku dňu 12.12.2018
7. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
9. Prepočet sadzieb dane za psa na rok 2019
10. Prepočet sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2019 a ich dopad na príjmovú časť
rozpočtu mesta Bojnice
11. Návrh sadzieb miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad (KO
a DSO) na rok 2019
12. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13. Návrh VZN o miestnych daniach
14. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice
15. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ
a školských zariadení zriadených na území mesta Bojnice
16. Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady
17. Návrh VZN o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
18. Žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2019 - žiadateľ SZPB ZO Bojnice
19. Návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2019 - 2021
20. Návrh rozpočtu KCB, p. o. m. na rok 2019 - 2021
21. Návrh rozpočtu TS, p. o. m. Bojnice na roky 2019 – 2021
22. Návrh rozpočtu ZPS-DD Bojnice na roky 2019 - 2021
23. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Bojnice na roky 2019 - 2021
24. Návrh rozpočtu ZUŠ Bojnice na roky 2019 - 2021
25. Návrh rozpočtu CVČ JUNIOR Bojnice na roky 2019 – 2021
26. Návrh na 3. úpravu rozpočtu ZPS-DD Bojnice
27. Žiadosť o 3. úpravu rozpočtu ZŠsMŠ Bojnice na rok 2018
28. Žiadosť o 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2018
29. Žiadosť o súhlas s použitím zostatku finančných prostriedkov poskytnutých na
obstaranie platobnej stanice na obstaranie ochranných prístreškov
30. Žiadosť o zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 187/2018
31. Správa o výsledkoch a podmienkach VV činnosti ZŠsMŠ, ZUŠ, CVČ za školský rok
2017/2018

32. Informatívna správa o realizácií podujatí org. KCB, p.o.m. s OOCR za obdobie 6. - 12.
2018
33. Inf. správa - vyúčtovanie fin. príspevku mesta Bojnice na rok 2018, aktivity real.
OOCR RHNB podľa schváleného plánu aktivít
34. Žiadosť o úpravu plánu aktivít a presun finančných prostriedkov v rámci schváleného
plánu aktivít
35. Program odpadového hospodárstva mesta Bojnice na obdobie rokov 2016 - 2020
36. Predaj a prenájom nehnuteľností:
a) Prenájom nebytových priestorov v budove Kultúrneho centra na Hurbanovom
námestí 19 v Bojniciach
b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v prístavbe Kultúrneho domu na
Hurbanovom námestí 19/45 v Bojniciach
c) Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte na
Hurbanovom námestí 47/36 v Bojniciach o rozlohe 178,12 a 38,92 m2
d) Zverenie majetku mesta do správy TS, p. o. m.
e) Žiadosť o odkúpenie na základe prípadu hodného osobitého zreteľa, žiadateľ Ján
Minich a Jana Minichová, Velvarská 1346/2, Bojnice 972 01
f) Žiadosť o odkúpenie, žiadateľ Kopanice Sever s. r. o., Vladimíra Clementisa 8,
Prievidza 971 01, IČO: 50 922 998
g) Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu rekonštrukcie NN siete,
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
h) Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu zahustenia TS, Stredoslovenská
distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
i) Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľ KOMA, s. r. o., Inžinierska ul. I.2785,
972 01 Prievidza, IČO: 316 153 68
37. Záver
Vystúpenie občanov: 16.00 – 17.00 hod.
Interpelácie poslancov: od 17.00 hod. (po vystúpení občanov mesta)

PhDr. František TÁM
primátor mesta Bojnice
Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním
na rokovaní dňa 12. decembra 2018.

