Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta
Fiľakovo

POZVÁNKA
v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
z v o l á v a m zasadnutie mestského zastupiteľstva

na deň 28. júna 2018 (štvrtok) 09.00 hod.
do zasadacej siene Mestského úradu vo Fiľakove s nasledovným programom:
1)
2)
3)
4)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Interpelácie poslancov
Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ
predkladá: zástupca primátora mesta
5) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a
rozpočtu PO a RO mesta k 31.12. 2017, výsledky auditu,
prerokovanie záverečného účtu mesta za rok 2017, stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
predkladajú: vedúca referátu ekonomiky, riaditelia PO mesta, prednostka
MsÚ, hlavný kontrolór mesta
6) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2018 (RP č.6/2018)
predkladá: vedúca referátu ekonomiky
7) Návrh VZN č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene
a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo zo dňa
10.11.2011- zmena
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy
8) Návrh VZN č. 8/2016 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na
území mesta Fiľakovo o dani za užívanie verejného priestranstva za
trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta
Fiľakovo zo dňa 29.06.2016 – zmena
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy
9) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2018
predkladá: prednostka MsÚ
10) Komunitný plán sociálnych služieb
predkladá : prednostka MsÚ
11) Majetkovoprávne záležitosti
predkladá: vedúci odd. EaMM
12) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta
predkladá: hlavný kontrolór mesta
13) Aktuálne záležitosti mesta
a) Návrh na úpravu Cenníka HMF

b) Návrh na určenie úväzku primátora
c) Návrh na určenie počtu poslancov
d) Návrh na zmenu splatnosti štátnej podpory vo forme úveru
e) Návrh na podanie projektového zámeru CIZS
14) Diskusia
15) Záver
Vzhľadom na prerokúvané body programu je Vaša účasť na rokovaní nutná! Prípadná ušlá
mzda Vám bude po predložení dokladov Vašim zamestnávateľom refundovaná.
Vo Fiľakove 22.06.2018

