
Primátor mesta Bojnice     

PhDr. František Tám   

                           Bojnice, 22. marca 2019   

P O Z V A N I E   

Vážení poslanci,  

vážení hostia,    

podľa § 12 a §13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a  

doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční  

   

dňa 28. marca  2019  t. j. vo štvrtok o 10.00 hod   
 

v kongresovej sále Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m. 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie   

2. Voľba návrhovej komisie   

3. Správa o činnosti MsR ku dňu 28. 3. 2019 

4. Správa o plnení uznesení ku dňu 28. 3. 2019 

5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách ku dňu 28. 3. 2019 

6. Výsledky inventarizácie za rok 2018: 

a) Mesto Bojnice 

b) Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.  

c) Technické služby p. o. m. Bojnice 

d) Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice 

7. Výsledky inventarizácie školských zariadení za rok 2018: 

a) Základná škola s materskou školou  

b) Základná umelecká Bojnice 

c) Centrum voľného času JUNIOR Bojnice  

8. Návrh na odpis pohľadávok KCB, p. o. m. voči CUBE, s. r. o., so sídlom Galvaniho 

7/1, Bratislava, IČO: 36842583 

9. LTS 2019 – návrh plánu aktivít KCB, p. o. m.  

10. Návrh na 1. úpravu rozpočtu TS, p. o. m. na rok 2019 

11. Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady 

12. Predaj a prenájom nehnuteľností: 

a) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy so ZŠsMŠ, žiadateľ O2 Slovakia, s. r. o., 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 

b) Opakovaná žiadosť o prenájom areálu Autocampingu, žiadateľ Naše Bojnice, o. z. 

c) Žiadosť o uzatvorenie budúceho vecného bremena, žiadateľ ELSPOL-SK, s. r. o., 

Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo 

d) Žiadosť o odpredaj pozemku, žiadateľ Ľubomír Rešeta, Prievidzská ul. 252/22, 972 01 

Bojnice 

e) Žiadosť o budúci odpredaj pozemku, žiadateľ AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470, 971 01 

Prievidza 

f) Návrh postupnej obnovy a optimalizácie spotreby  energie systému verejného osvetlenia 

v Bojniciach 

13. Rôzne: 

a) Financovanie SOcÚ Bojnice v roku 2019 



b) Informatívna správa k zabezpečeniu výmeny technologického zariadenia v strojovni 

a ostatných častí súvisiacich s úpravou a ohrevom vody na plážovom kúpalisku 

c) Návrh na zmenu uznesenia č. 84/2019 zo dňa 28.2.2019 

14. Záver 

 

Vystúpenie občanov: 16.00  – 17.00 hod.   

 Interpelácie poslancov: od 17.00 hod. (po vystúpení občanov mesta)   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                         PhDr. František TÁM, MBA  

primátor mesta Bojnice   

 

 

Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ 

hlasovaním na rokovaní dňa 28. marca 2019.   


