MESTO SKALICA
__________________________________________________________________
05. 04. 2019

Pozvánka
Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa bude konať
v stredu 10. apríla 2019 o 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení MsZ
Odpovede na interpelácie poslancov
Plán investičnej výstavby na rok 2019
Regulácia parkovania v centrálnej mestskej zóne
Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny /IBV ZIPP/
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – vysporiadanie nehnuteľností formou zámeny
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – vysporiadanie a predaj pozemkov priľahlých
k rodinnému domu na ul. Horská
10. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – predaj pozemku pod stavbou vo výmere 1m² na
ul. Meňhartka
11. Zmluvný prevod nehnuteľností – pozemku o výmere 18 m²
12. Nájom pozemkov pre stavbu chodníka a cyklochodníka v lokalite Štvrte
v jazernom poli
13. Správa o hospodárení spoločnosti SMM, s. r. o. za rok 2018 a výhľad
hospodárenia na rok 2019
14. Správa o činnosti a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za rok 2018
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Mesta Skalica za rok
2018
16. Záverečný účet Mesta Skalica za rok 2018
17. Rozpočtové opatrenie č. 2 - zmena rozpočtu Mesta Skalica na rok 2019
18. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
19. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Skalica na podporu drobných
kultúrnych aktivít na rok 2019
20. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Skalica na podporu aktivít v oblasti
práce s mládežou na rok 2019
21. Vzdanie sa funkcie zapisovateľa v Komisii na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
a v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta
Skalica a návrh na určenie zapisovateľa v Komisii na prešetrenie sťažnosti proti
činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného
kontrolóra a v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov Mesta Skalica
22. Zriadenie dočasnej komisie

23. Vzdanie sa konateľa, zástupcu Mesta Skalica v obchodnej spoločnosti VEPOS
SKALICA, s. r.o. a návrh na schválenie konateľa, zástupcu Mesta Skalica
v obchodnej spoločnosti VEPOS SKALICA, s. r. o.
24. Správa o príprave zariadení v správe spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO
MAJETKU, s.r.o. na letnú turistickú sezónu 2019
25. Správa o pripravenosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Skalica na letnú
sezónu turistickú sezónu 2019
26. Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta Skalica do roku 2020, za rok 2018
27. Návrh na odvolanie zástupcu Mesta Skalica z dozornej rady obchodnej
spoločnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. a Návrh na
schválenie zástupcu Mesta Skalica do dozornej rady obchodnej spoločnosti
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. a zástupcu Mesta Skalica do
predstavenstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
28. Zabezpečenie transparentnosti procesu verejného obstarávania a výberových
konaní
29. Uloženie povinnosti MsÚ Skalica realizovať zmeny vyplývajúce z organizačného
poriadku až po zákonnom informovaní MsZ o organizačných zmenách
30. Hlavný kontrolór a súčinnosť MsÚ Skalica
31. Vypracovanie súdno-znaleckého posudku za účelom zistenia efektívnosti
vynaložených nákladov pri realizácii zákazky - verejné osvetlenie
32. Interpelácie poslancov
33. Diskusia
34. Rekapitulácia uznesení
35. Záver

Ing. Anna Mierna, v. r.
primátorka Mesta Skalica

