MESTO SKALICA
24.06.2022

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
vo štvrtok 30. júna 2022 o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ.
Návrh programu:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie návrhu programu MsZ a jeho zmien, voľba návrhovej
komisie a určenie overovateľov zápisnice a uznesení
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
3. Odpovede na otázky (interpelácie) poslancov
4. Prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie projektov zo zdrojov EÚ
5. Schválenie mimoriadnej dotácie pre MFK Skalica, o. z.
6. Zmena rozpočtu mesta Skalica za rok 2022 č. 3 rozpočtovým opatrením MsZ č. 3/2022
7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica
8. Predaj časti pozemku registra C KN p. č. 20326/2 o výmere 33 m² za účelom realizácie prístavby
k rekreačnej chate
9. Zámer predaja časti pozemku o výmere 16 m2 za účelom realizácie prístavby k rekreačnej chate
10. Nájom pozemku na ul. Mazúrova o výmere cca 291 m²
11. Vysporiadanie pozemkov užívaných mestom Skalica
12. Zámer budúceho vysporiadania pozemku na ul. Predmestie
13. Zámer budúceho predaja pozemkov pre stavby trafostaníc spolu o výmere približne 79 m²
14. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
15. Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Skalica
za rok 2021
16. Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA SKALICA zariadenie
pre seniorov za rok 2021
17. Výročná správa neziskovej organizácie Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb za rok 2021
18. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za rok 2020 a 2021
19. Návrh na udelenie Ceny mesta Skalica 2022
20. Návrh na udelenie Ceny primátorky mesta
21. Návrh na udelenie Ocenenia
22. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Skalica na volebné obdobie 2022 –
2026
23. Návrh na doplnenie ulice Pri pálenici do volebného obvodu č. 2
24. Návrhy, požiadavky, dopyty a otázky (interpelácie) poslancov
25. Rôzne, diskusia, námety a pripomienky občanov
26. Rekapitulácia uznesení a nariadení mesta
27. Záver
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