V Moldave nad Bodvou, dňa 17. 05. 2019
Pozvánka
na 5. zasadnutie Mestskej rady v Moldave nad Bodvou
dňa 23. mája (štvrtok) 2019 o 15. 00 hod.
na ul. Školskej 2
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
Správa HK o kontrolnej činnosti 3/2019 a Správa o výsledku kontroly HK/7/2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
Výročná správa neziskovej organizácie Zachraňujeme životy, n. o. za rok 2018
Správa o činnosti neziskovej organizácie ETP Moldava Housing, n. o. od založenia do konca roka
2014
6. Správa o činnosti obchodnej spoločnosti BodvaTel s. r. o. so sídlom ul. Školská č. 5 v Moldave nad
Bodvou za rok 2018
7. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava
nad Bodvou k 31. 12. 2018
8. 1. aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Moldava nad Bodvou na roky
2016 – 2021
9. Návrh Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta
Moldava nad Bodvou na roky 2019 – 2022
10. Štatút Zariadenia pre seniórov – Domova Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou
11. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
12. Návrh VZN o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou
13. Návrh na zverenie majetku do správy pre:
13a) Mestské kultúrne stredisko,
13b) Mestský športový klub Moldava nad Bodvou,
13c) Základnú školu Severná 21, Moldava nad Bodvou
14. Návrh na schválenie Zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti Bodvabyt s. r. o.
a schválenie jej orgánov
15. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy
16. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do orgánov MŠK – informácia ústna
17. Ústna informácia k projektu Zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami
prestupného bývania
18. Žiadosť neziskovej organizácie Zachraňujeme životy, n. o., Školská 2, Moldava nad Bodvou
o odpustenie dlhu - informácia
19. Rôzne
19/1 Informácia o príprave Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018
19/2 Informácia o čerpaní rozpočtu k 1. štvrťroku 2019
19/3 Ústna informácia o príprave Návrhu na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava
nad Bodvou na rok 2019
19/4 Ústna informácia o príprave Stanov príspevkovej organizácie Mestský športový klub Moldava
nad Bodvou
19/5 Ústna informácia o realizácii úverového rámca pri plánovanej výstavbe nových parkovacích
miest Poliklinika Moldava nad Bodvou
19/6 Stanovisko mesta Moldava nad Bodvou ku Košickým samosprávnym krajom prezentovanému
Vyhodnoteniu ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy

(TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto
19/7 Ústna informácia (ZMOS a Únia miest Slovenska)
19/8 Ústna informácia o pozvaní z partnerských miest:
- mesta KARCAG dňa 29. 06. 2019 na XXI. Birkafőző Fesztivál. V termíne do
10. júna 2019 je potrebné zaslať Zoznam delegácie, resp. v prípade záujmu zúčastniť sa varenia
zaslať zoznam členov a aké sú požiadavky,
‐ mesta BUDAPEST XVIII. obvod Pestszentlőrinc-Pestszentimre dňa 6. – 7. 09. 2019 na akciu
Bókay-kerti Napok. Z úrovne mesta žiadajú zaslať zoznam 5 členného družstva, ktoré sa
zúčastní varenia. Primátor mesta je pozvaný ako člen poroty
19/9 - Ústna informácia o zabezpečení prípravy volieb do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019
z úrovne mesta Moldava nad Bodvou
19/10 - Ústna informácia o zastupovaní primátora mesta počas čerpania dovolenky
19/11 - Organizačné pokyny na prípravu 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva
19/12 - Ústna informácia o delegovaní zástupcu mesta na VZ VVS, a. s.
20. Záver
Prosím pozvaných o dochvíľnu účasť.
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

