Primátor mesta Bojnice
PhDr. František Tám, MBA
Bojnice, 22. augusta 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 27. augusta 2019 t. j. v utorok o 10.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bojniciach.
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 27. 8. 2019
4. Správa o plnení uznesení MsZ v Bojniciach ku dňu 27. 8. 2019
5. Informatívna správa hl. kontrolóra o vykonaných kontrolách ku dňu 27. 8. 2019
6. Správa o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2019:
- Mesto Bojnice
- Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.
- Technické služby p. o. m. Bojnice
- Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
7. Správa o plnení rozpočtu školských zariadení za 1. polrok 2019:
- Základná škola s materskou školou
- Základná umelecká Bojnice
- Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
8. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2019
9. Záväzné ponuky bánk na poskytnutie úveru na financovanie a refinancovanie
investičných akcií mesta Bojnice
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu prijať návratný zdroj financovania - úver
11. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019
12. Návrh na I. úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
13. Predaj a prenájom nehnuteľností:
- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome Dubnica formou
podnájmu cez nájomcu KC Bojnice, žiadateľ Futbalový klub Bojnice, Kpt. Nálepku
10, Bojnice
- Žiadosť o zníženie nájmu, žiadateľ Ing. Ľudmila Pospíšilová LECON, 1. mája
1574/31, Bojnice
- Návrh na použitie finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv
bytových budov v roku 2019
- Žiadosť o postúpenie práv zo zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena,
navrhovateľ Igor Čaniga, Podzámocká 1580/18, 972 01 Bojnice
- Oprava uznesenia č. 213/2019 zo dňa 27. 6. 2019
- Kosenie parku pri rieke Nitre – plnenie dohody s Pozemkovým spoločenstvom
bývalých urbaristov mesta Bojnice

-

Žiadosť o vypracovanie Zmeny a doplnku č. 4 k ÚPN SÚ kúpeľného miesta Bojnice,
žiadatelia Kúpele Bojnice, a. s.; Miroslav Brezáni, Hviezdoslavova 1364/40, Bojnice;
Ing. Andrej Nikmon, J. Kráľa 38, 972 01 Bojnice
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie
Rekreačná ulica
- Žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadateľ Pavol Kočner, St. Nahálku 10/87, 036 01
Martin
- Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo odkúpenie pozemku, žiadateľ DSB,
s.r.o., Sládkovičova 1437/38, 972 01 Bojnice
- Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena, žiadateľ Kucka, s. r. o., Zámok
a okolie 1774/3B, 972 01 Bojnice
- Žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadateľ Martin Chovan, Okrajová 20, 972 01 Bojnice
- Petícia za rekonštrukciu miestnej komunikácie A. Hlinku v Bojniciach, Štefan
Sedlák, A. Hlinku 584/7, 972 01 Bojnice
14. Rôzne:
- Zabezpečenie prístupu a uloženia inžinierskych sietí do lokality VÚOOD na pozemky
vo vlastníctve mesta Bojnice
- Informácia k ponuke Kúpeľov Bojnice na plnenie voči mestu Bojnice pre prípad, že
mesto Bojnice poskytne Autocamping formou vloženia kapitálu do spoločnej firmy –
aktualizácia
- Informácia o výsledku rokovania o prevádzkovaní Turisticko-informačnej kancelárie
na Hurbanovom námestí 47/36 v Bojniciach
- Návrh na prevádzkovanie turisticko-informačného centra pod záštitou mesta Bojnice
- Informácia o pozvánke pre predstaviteľov mesta Bojnice na oslavy Národného dňa
v partnerskom meste Rosta v termíne od 1. novembra do 4. novembra 2019
15. Záver
Vystúpenie občanov: 16.00 – 17.00 hod.
Interpelácie poslancov: od 17.00 hod. (po vystúpení občanov mesta)

PhDr. František TÁM, MBA, v. r.
primátor mesta Bojnice

Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním
na rokovaní dňa 27. augusta 2019.

