MESTO ILAVA
Mestský úrad
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Primátor mesta Ilava
Ing. Viktor Wiedermann
V Ilave, dňa 01.12.2020

POZVÁNKA
Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam a pozývam na 6 plánované
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré sa uskutoční dňa:

08.12.2020 /utorok/ o 16:00 hod. v DK Ilava
Návrh programu 6. plánovaného zasadnutia MsZ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
Určenie návrhovej komisie.
Návrh a schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva .
Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení.
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti od posledného plánovaného
zastupiteľstva.
Návrh plánu kontrolných činností hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Ilava a ustanovenie
podrobností o spôsobe voľby hlavného kontrolóra.
Požiadavky a informácie Finančno-majetkového oddelenia.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Ilava.
Návrh rozpočtu mesta Ilava na rok 2021 vrátane návrhu Programového rozpočtu
a výhľady na roky 2022 a 2023 vrátane programových rozpočtov.
Doplnenie člena ZPOZ.
Doplnenie člena MsV Medňanská, Skala.
Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.
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15. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2019 o dotácii na mzdy a prevádzku poskytovanej
zriaďovateľom škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Ilava,
ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
16. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2020 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Ilava.
17. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava.
18. Návrh VZN č. 9/2020 o určení názvu ulice v mestskej časti Ilava-Klobušice.
19. Predĺženie platnosti dokumentu PHSR (Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Ilava 2014-2020) do 31.12.2022.
20. Plán porád a zastupiteľstiev na rok 2021.
21. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Ilava.
22. Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Ilava.
23. Požiadavky komisií pri MsZ v Ilave.
24. Požiadavky mestských výborov pri MsZ v Ilave.
25. Rôzne.
26. Diskusia.
27. Záver.

