MESTO SKALICA
03.09.2021

Pozvánka
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa bude konať
v stredu 8. septembra 2021 o 15.00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici.
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Otvorenie
určenie zapisovateľa
schválenie návrhu programu MsZ a jeho zmien
voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a uznesení
Kontrola plnenia uznesení MsZ
Odpovede na otázky (interpelácie) poslancov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2021, ktorým sa určuje postup
poskytovania finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o
sociálnej kuratele
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2021 o poskytnutí jednorazového
finančného príspevku pri narodení dieťaťa a pri dosiahnutí životného jubilea
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Skalica
Schválenie prebytočného majetku
Predaj pozemku v priemyselnej zóne o výmere 85 m²
Predaj pozemkov v priemyselnej zóne o výmere 354 m²
Predaj pozemku registra C KN p. č. 62/2 o výmere 89 m²
Predaj poľovníckych chát poľovníckym združeniam
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na ul. Horská
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou chodníka Lúčky - Jazerné pole
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za I. polrok 2021
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
Návrh na voľbu člena Mestskej rady mesta Skalica
Návrh k Menovaniu člena správnej rady NEIVESTIČNÉHO FONDU MESTA SKALICA
Návrh na voľbu člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
Mesta Skalica
Návrh na voľbu predsedu Komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie pri
Mestskom zastupiteľstve v Skalici
Návrhy, požiadavky, dopyty a otázky (interpelácie) poslancov
Rôzne
diskusia
námety a pripomienky občanov
Rekapitulácia uznesení a nariadení mesta
Záver
Ing. Anna Mierna, v. r.
Primátorka mesta Skalica

