Primátor mesta Bojnice
PhDr. František Tám, MBA
Bojnice, 22. februára 2019
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 28. februára 2019 t. j. vo štvrtok o 10.00 hod
vo veľkej zasadačke Mestského úradu Bojnice.
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 28. 2. 2019
4. Voľba tajomníka komisie finančnej, podnikateľskej a obchodu
5. Správa o plnení uznesení ku dňu 28. 2. 2019
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
7. Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov za rok 2018:
a) mesto Bojnice
b) Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.
c) Technické služby, p. o. m., Bojnice
8. Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Klub Melenčiarov, o. z., Dubnická 17,
972 01 Bojnice
9. Žiadosť o odňatie majetku zo správy ZŠsMŠ podľa VZN 3/2015
10. Žiadosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
11. Žiadosti o dotácie na rok 2019 – občianske združenia, športové kluby
12. Návrh plánu aktivít na rok 2019 – Príprava kultúrnych a spoločenských podujatí
a sprievodných aktivít organizovaných OOCR Región HORNÁ NITRA – BOJNICE
v spolupráci s KC Bojnice
13. Predaj a prenájom nehnuteľností:
a) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy, žiadateľ Parte, s. r. o., Hviezdoslavova 9, Prievidza
b) Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50
v Bojniciach o celkovej rozlohe 18,25 m2
c) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľ
TEDDY gastro, s. r. o., Okrajová 965/14, 972 01 Bojnice
d) Návrh na zverenie majetku mesta Bojnice do správy Technických služieb, p. o. m.
Bojnice, Rybníčky 6, Bojnice
e) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy, žiadateľ DSB s.r.o., Sládkovičova 1437/38,
Bojnice 972 01
f) Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu rekonštrukcie NN siete,
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
g) Žiadosť o budúci odpredaj pozemku, žiadateľ AZ REAL PD, s.r.o., Nová 470, 971 01
Prievidza
h) Žiadosť o budúci odpredaj časti pozemku, žiadateľ Soňa Uhlířová, Lúčky 28/5, 972 01
Bojnice
i) Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu zahustenia TS, Stredoslovenská
distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

j) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenájme stĺpov verejného osvetlenia v meste Bojnice,
žiadateľ VEGO MARKETING, s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
k) Žiadosť o ponechanie informačného označenia na oplotení areálu, žiadateľ HiProTec, s.
r. o., pre prevádzku Penzión Družba, Rekreačná 1478, 972 01 Bojnice
l) Žiadosť o ponechanie reklamnej tabule, žiadateľ DIONA, spol. s r. o., Jánošíkova
1301/24, 972 01 Bojnice
14. Rôzne
a) Informatívna správa k zabezpečeniu výmeny technologického zariadenia v
strojovni a ostatných častí súvisiacich s úpravou a ohrevom vody na plážovom
kúpalisku
15. Záver
Vystúpenie občanov: 16.00 – 17.00 hod.
Interpelácie poslancov: od 17.00 hod. (po vystúpení občanov mesta)

PhDr. František TÁM, MBA
primátor mesta Bojnice
Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ
hlasovaním na rokovaní dňa 28. februára 2019.

