
  Primátor mesta Stará Turá 

  PharmDr. Leopold BARSZCZ                      Stará Turá, 01.12.2022 

 
 

P O Z V Á N K A 
 

V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 

2. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

dňa 8. decembra 2022 (štvrtok) o 15.00 h 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej 

 

Program rokovania:       

  

1. O t v o r e n i e, schválenie programu rokovania  

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice  

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2023 

4. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorovi mesta 

5. Návrh rozpočtových opatrení  a prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení k IV. 

zmene rozpočtu mesta pre rok 2022 

5.1. Návrh rozpočtového opatrenia m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

6. Odpis pohľadávky spoločnosti CHIRANA-PREMA a. s. v konkurze 

7. Návrh VZN č.  /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

8. Návrh VZN č.   /2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2 

9. Návrh VZN č.  /2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a 

žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta 

Stará Turá 

10. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

11. Návrh obsadenia komisií MsZ mesta Stará Turá na obdobie rokov 2022 – 2026 

12. Návrh zmeny v dozornej rade spoločnosti  RVC  AQUATUR a. s. a MŠA Stará Turá 

 s. r. o.  

13. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá s. r. o. 

14. Návrh na menovanie riaditeľa m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

15. Informácia o výsledku kontroly NKÚ 

16. Návrh termínov zasadnutí MsZ na rok 2023 

17. Vzdanie sa funkcie člena Rady školy pri ZUŠ Stará Turá 

18. Návrhy a otázky poslancov  

 

 
 

 

Primátor mesta Stará Turá 

    PharmDr. Leopold Barszcz 

 

 


