
PRIMÁTOR  MESTA  STRÁŽSKE 
 

   O Z N Á M E N I E  
  

 Zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 28. januára 2015 ( streda ) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ 

       s týmto programom: 

P r o g r a m : 
 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva, ktorí nezložili sľub  

       na ustanovujúcom zasadnutí MsZ 

5.    Kontrola plnenia uznesení   

6.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

7.    Návrh na zloženie členov komisií, redakčnej rady a ich zapisovateľov 

8.    Návrh pracovných obvodov poslancov pre funkčné obdobie 2014 – 2018 

9.    Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 30.09.2014 

10.  Návrh VZN č.. /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske   

11.  Návrh rozpočtu mesta Strážske  na roky 2015 – 2017 

12.  Návrh rozpočtu MsPS mesta Strážske na rok 2015 

13.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou  

       a náhradného odvádzania odpadových vôd 

14.  Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi, drobnými stavebnými  

       odpadmi a elektroodpadmi z domácností 

15.  Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2014 

16.  Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2015 

17.  Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na I. polrok  

       2015 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania  

       s finančnými prostriedkami v ZUŠ 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania  

       s finančnými prostriedkami v Centre voľného času. 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 637 005 –  

       špeciálne služby ( požiarna ochrana, právne služby ) na MsÚ 

21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov  221 004 –  

       ostatné poplatky ( výherné prístroje ) 

22.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2014 

23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia - Rôzne 

25.  Záver                                                                       

    

Ing. Vladimír Dunajčák                 
                                                                                   primátor mesta  


