MESTO TISOVEC
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
tel. č. 047/5603888; www.tisovec.com
e-mail: mesto@tisovec.com

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA v TISOVCI
Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci,
ktoré sa bude konať dňa

27. marca 2019 (v stredu) o 16,00h
v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta

7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Tisovec na rok 2019
a výhľadovo na roky 2020 a 2021
Predkladá: Ing. B. Pavková, hlavná kontrolórka mesta
8. Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
Predkladá: Ing. JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
9. Návrh na čerpanie peňažných fondov mesta
Predkladá: Ing. JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
10. Návrh rozpočtu Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec na rok 2019 a výhľadovo
na roky 2020 a 2021
Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka základnej školy
11. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
12. Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta
Tisovec
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie školstva, vzdelávania a mládeže
13. Účtovná závierka spoločnosti Služby mesta Tisovec, s.r.o. za rok 2018 a Plán hospodárenia
spoločnosti na rok 2019
Predkladá: Ing. Š. Bálint, riaditeľ obchodnej spoločnosti Služby mesta Tisovec, s.r.o.

-214. Účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2018 a Plán hospodárenia
spoločnosti na rok 2019
Predkladá: Ing. K. Kubíni, riaditeľ obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o.
15. Prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Tisovec
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
16. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Tisovec
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
17. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný majetok a zverejnenie zámeru na predaj majetku
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
18. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný majetok a zverejnenie zámeru na prenájom
majetku
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a RR
19. Otvorenie prevádzky stávkovej kancelárie
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a RR
20. Program odpadového hospodárstva mesta Tisovec na roky 2016 - 2020
Predkladá: K. Hruška, predseda Komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia
21. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa aktuálnych výziev
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
22. Diskusia
23. Záver

Mgr. Irena Milecová, v. r.
primátorka MESTA TISOVEC

Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského
zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná
zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaná na
internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v
Tisovskom mesačníku. Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke
mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb
(účastníkov rokovania mestského zastupiteľstva).

