O Z N A M

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Hlohovec
dňa 16. apríla 2021, t. j. v piatok o 14.00 hodine
v Empírovom divadle v Hlohovci
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálne informácie o meste
4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Hlohovec
5. Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nájom
6. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č.
284/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a v ŠJ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č.
285/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších
predpisov
9. Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ na humanitárnu a
sociálnu oblasť
10. Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti kultúra
11. Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti šport
12. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104
v Hlohovci
13. Voľba prísediacej Okresného súdu Trnava
14. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2020

15.
16.
17.
18.

Správa o vykonaných kontrolách
Interpelácie
Rôzne
Záver

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať prostredníctvom
mestského kanálu Youtube.
Priamy link na vysielanie bude zverejnený na stránke www.hlohovec.sk.

V zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov
návštevníkov zasadania Mestského zastupiteľstva V Hlohovci informujeme, že ich osobné údaje v
rozsahu – meno, priezvisko, fotografia a kamerový záznam – prevádzkovateľ Mesto Hlohovec, M.
R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509 môže spracúvať za účelom informovania
verejnosti o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Hlohovci a za účelom vytvorenia
kamerového záznamu, či fotografií zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hlohovci.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz
osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú dostupné na
webovom sídle prevádzkovateľa www.hlohovec.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
Prevádzkovateľ: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509, telefón:
+42133 7368111, e-mail: msu@hlohovec.sk.
Zodpovedná osoba: kontakt - zodpovednaosoba@hlohovec.sk

