
PRIMÁTOR  MESTA  STRÁŽSKE 
 

 

     O Z N Á M E N I E  
  

Zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 07. decembra 2016 ( 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.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.    Návrh VZN č.. /2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

       a drobné stavebné odpady  

7.    Návrh VZN č../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske 

8.    Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2017 – 2019 

9.    Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2016 

10.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

       dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske  

11.  Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2016 

12.  Návrh VZN č../2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta  

       Strážske 

13.  Návrh VZN č../2016, ktorým sa ruší VZN č. 1/2005 o kontrole vykonávanou mestskou  

       samosprávou a o základných pravidlách kontrolnej činnosti 

14.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022 

15.  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2014 

16.  Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ v Strážskom na I. polrok  

       2017  

17.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na I. polrok 2017 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly nedaňových príjmov– EK 221 004  

       ostatné poplatky ( správne poplatky – vnútorná správa, životné prostredie ) 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole kapitálových výdavkov EK 716 –  

       prípravná a projektová dokumentácia 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole bežných výdavkov – EK 635 006  

       údržba budov, objektov alebo ich častí 

21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uchovávania účtovnej  

       dokumentácie v CVČ 

22.  Informácie zo zasadnutí komisií 

23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia - Rôzne 

25.  Záver                                                                       

  

Ing. Vladimír Dunajčák                 
                                                                                   primátor mesta  


