Moldave nad Bodvou, dňa 14. 08. 2020

Pozvánka
na 24. zasadnutie Mestskej rady v Moldave nad Bodvou
dňa 24. augusta 2020 (pondelok) o 13. 00 hod.,
v kancelárii primátora mesta, ul. Školská 2
Program
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
2. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2020 - čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou, MsKS a MŠK
3. Návrh na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 8
4. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR schválené uznesením
Vlády SR č. 494/2020
5. Návrh na schválenie Zmluvy medzi mestom Moldava nad Bodvou a Slovenským atletickým zväzom o
realizácii národného športového projektu – atletickej dráhy a návrh na prijatie návratných zdrojov
financovania na realizáciu výstavby atletickej dráhy
6. Návrh zámeru na prijatie návratných zdrojov financovania formu úveru na financovanie výstavby
Multifunkčnej športovej haly
7. Návrh na schválenie Dodatku k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta pre Združenie Bodva E,
o. z.
8. Spolufinancovanie schváleného projektu: Modrotlač- džínsovina monarchie z programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko z Fondu malých projektov
9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy
s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Moldava n/
Bodvou“
10. Žiadosť o NFP zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
11. Rôzne
11/1 Informácia o postupe realizácie zámeru majetkového vysporiadania pozemku vo vlastníctve
Ing. Tomáša Tomka a spol. v celku formou zámeny alebo odkúpenia
11/2 Možnosti čerpania rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou – ústna informácia
11/3 Umiestnenie sochy „Ducha svätého“ – ústna informácia
11/4 Informácia o realizácii Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 650/ 2018 – Zámer odpustenia dlhu
ZO Csemadoku v Moldave nad Bodvou
11/5 Projekt Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Moldava nad Bodvou,
lokalita Priemyselný park
12. Záver
Prosím pozvaných o dochvíľnu účasť.
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

