P r i m á t o r m e s t a Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom, 22.6.2022

POZVÁNKA
Na základe § 12 ods. 1 a § 13, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na 31. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom, ktoré sa bude konať

29. júna 2022 (streda) o 16:00 hod
v prezentačnej miestnosti Domu kultúry v Dubnici nad Váhom.
Návrh programu:
1.

Záverečný účet mesta a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za r. 2021

2.

III. zmena rozpočtu na rok 2022

3.

Správa o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta za r. 2021

4.

Informácia o hospodárení DUMAT, m. p. o. za rok 2021

5.

Súhrnná správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za kalendárny rok 2021

6.

Vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Centrum II 85, Dubnica nad Váhom a zaradenie Školskej
jedálne, Centrum II 85, Dubnica nad Váhom zo/do siete škôl a školských zariadení

7.
8.

VZN č. 4/2022 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad
Váhom
Žiadosť o navýšenie podpory (úveru) zo Štátneho fondu rozvoja bývania v rámci projektu
„Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom“

9.

Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na projekt s
názvom „Modernizácia a rekonštrukcia objektu I, spoločných priestorov a zariadení Zariadenia
pre seniorov Dubina m. r. o. Dubnica nad Váhom“

10.

Investičný zámer realizácie stavebných úprav objektu bytového domu na ulici Okružná 293/16 v
Dubnici nad Váhom

11.

Nakladanie s majetkom mesta

12.

Určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom na celé volebné
obdobie 2022 - 2026

13.

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy mesta a voľby do orgánov
samosprávnych krajov 2022

14.

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2022 - 2026

15.

Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ

16.

Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ

17.

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2022

Interpelácie
Diskusia občanov mesta: 17,00 – 18,00 h

Mgr. et Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

